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УДК 32.019.52                                                    д.військ.н., проф. Телелим В.М. (НУОУ) 

к.пед.н., доц. Приходько Ю.І. (ЦВСД НУОУ) 

 

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ  

КРАЇНАХ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ЇХ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ 

 
У статті військова освіта розглядається як важлива складова забезпечення національних 

інтересів і національної безпеки провідних країн світу, обґрунтовуються її цілі, закономірності, 

принципи, визначаються загальні тенденції розвитку національних військових освітніх систем. 

Ключові слова: військова освіта, система, управління, тенденції, закономірності, 

принципи, національна безпека, національні інтереси, підготовка військових фахівців, 

інноваційні технології. 

 

В статье военное образование рассматривается как важная составляющая национальных 

интересов и национальной безопасности ведущих стран мира, обосновываются ее цели, 

закономерности, принципы, определяются общие тенденции развития национальных военных 

образовательных систем. 
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принципы, национальная безопасность, национальные интересы, подготовка военных 
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Military education is considered in the article as an important part of ensuring national interests 

and national security of the leading countries of the world; its goals, regularities and principles are 

substantiated and trends of development of national military education systems are defined.  

Keywords: military education, system, management, trends, regularities, principles, national 

security, national interests, training of military specialists, innovative technologies. 

 

Вступ. У сучасну епоху освіта стала однією з найпоширеніших сфер людської 

діяльності. У ній зайнято більше мільярда учнів, студентів і майже 50 мільйонів педагогів. 

Суттєво підвищилась соціальна роль освіти. Від її спрямованості та ефективності багато в 

чому залежать перспективи розвитку, економічної, воєнної безпеки країн світу та людства в 

цілому. “Освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного і культурного розвитку 

суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 

авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені“ [20, с. 5]. Рівень 

розвитку національних систем освіти стає не тільки найважливішим чинником економічної 

та політичної незалежності країн, але й необхідною умовою ефективного входження в 

світове економічне співтовариство та сприяння соціальному прогресу [22]. Всі суспільства – 

сучасні, постіндустріальні та ті, що модернізуються або розвиваються, відчувають потребу в 

доступі до якісної освіти, диверсифікованості її видів, типів, посилення потреби у 

фундаменталізації базових знань і кваліфікованих, творчих фахівцях різних освітніх та 

кваліфікаційних рівнів. За влучним висловом Е. Фромма, світовий розвиток буде 

визначатися не стільки тим, що людина має, скільки тим, хто вона є, що вона може зробити з 

тим, що має. Освітня система, в свою чергу, має бути здатною не тільки озброювати 

знаннями тих, хто навчається, але й, внаслідок постійного та швидкого їх оновлення, 

формувати й розвивати потребу в неперервному самостійному оволодінні ними, творчому 

підході до навчання, самонавчання, самовдосконалення, самоактуалізації в процесі 

майбутньої професійної діяльності. 

Постановка проблеми. Військова освіта, як інституційна структурна складова 

незалежних, суверенних держав, є однією з ключових ланок, які визначають стан, 

боєздатність та основи стабільного, поступального розвитку їх військової організації. Вона 

забезпечує якість підготовки військових фахівців відповідно до сучасних вимог, 

миротворчих, антитерористичних дій, сприяє відтворенню кадрового потенціалу збройних 

сил, зміцненню обороноздатності держави. В контексті викладеного заходи з підвищення 

ефективності функціонування системи військової освіти в Україні потребують інноваційних 
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підходів, забезпечення якості освіти та її відповідності світовим стандартам на основі нових 

поглядів щодо системного формування змісту підготовки фахівців, реального впровадження 

інформаційно-комунікаційних, кредитно-модульних технологій навчання, відповідних 

переліків напрямів і спеціальностей, освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-

професійних програм з підготовки військових фахівців, моделей галузевих і відомчих 

стандартів військової освіти фахівців оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного та 

тактичного рівнів, створення дієвої системи здобуття й підвищення рівня їх кваліфікації 

протягом усього життя. Виходячи з цього, особливої актуальності набуває доцільність 

поглиблення та розширення наукового супроводження розвитку військової освіти в Україні, 

узагальнення, систематизації, осмислення та впровадження позитивного досвіду становлення 

та розвитку військової освіти в провідних країнах світу. 

Аналіз публікацій. Освіта провідних країн світу нагромадила значний позитивний 

досвід. Його творче вивчення й узагальнення, критичний аналіз у сучасних умовах могли б, 

безперечно, сприяти подальшому зростанню ефективності  професійної освіти в Україні, 

зокрема, військової. Вивчення зарубіжного досвіду не зводиться лише до виявлення 

придатних до використання здобутків. Не менш важливе воно й для того, аби не 

повторювати чужих помилок. Таке порівняння є корисним і для об'єктивної оцінки 

правильності обраного Україною шляху реформ, самого механізму подальшого 

реформування військової освіти. Глибоко вивчаючи світовий досвід, слід, однак, пам'ятати, 

що механічне запозичення "найкращих світових зразків" може лише зашкодити справі [9, с. 

20]. 

Разом з тим, через надзвичайну різноманітність систем військової освіти в провідних 

країнах порівняльні дослідження в цій сфері наражаються на такі проблеми: нехтування 

необхідністю ґрунтовного вивчення закордонного досвіду підготовки військових фахівців, 

застарілість публікацій; неповнота та недостатня аналітичність джерельної бази; відсутність 

прийнятних критеріїв для узагальнення досвіду, вирізнення особливостей та їх співставлення 

тощо. 

Висвітленню досвіду підготовки військових фахівців для збройних сил присвячено 

низку публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема, досвіду України [4, 18, 32, 25]; 

Російської Федерації [2, 3, 8, 19, 21]; Сполучених Штатів Америки [1, 10, 14, 23, 26, 28,]; 

Китаю [7, 29]; Німеччини [13, 15, 34]; Великої Британії [5, 16, 19]; Франції [11, 17, 27]; Турції 

[33]; Італії [6, 12]; Тайваню [36] та ін. Це пов'язано з тим, що підготовка військових фахівців 

у цих країнах відображає найхарактерніші риси сучасного підходу до створення освітніх 

структур, їх функціонування, взаємодії з цивільними університетами, інститутами та 

коледжами. На особливу увагу заслуговують системи додаткової професійної освіти 

офіцерських кадрів протягом військової служби та її динаміка. 

Водночас, в публікаціях, як правило, міститься досвід окремих країн, при цьому 

залишаються недостатньо висвітленими та узагальненими такі системні питання: управління 

військовою освітою; військова освіта в контексті національної безпеки і оборони держави, 

інтеграція її з цивільною освітою; структура і функції військової освітньої системи, 

нормативно-правові основи її функціонування; мережа військових навчальних закладів; 

організація, дидактика, зміст, інформатизація та технології підготовки фахівців різних рівнів 

і ланок управління; матеріально-технічне забезпечення та фінансування тощо. 

Метою статті є узагальнення досвіду та тенденцій розвитку військових освітніх систем 

у провідних країнах світу в контексті їх обороноздатності. 

Виклад основного матеріалу. Для систем військової освіти провідних країн світу 

характерні загальні тенденції розвитку, реформування, трансформації освітніх систем, а 

саме: освіта протягом життя; випереджувальна спрямованість, інтеграція освіти та науки; 

стандартизація, фундаменталізація, технологізація освіти, забезпечення якості освіти, її 

особистісна спрямованість, міжнародне співробітництво тощо. Набутий при цьому в 

цивільних системах освіти досвід широко використовується при підготовці військових 

фахівців, особливо в країнах, де на різних рівнях підготовки мають місце інтеграційні 
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процеси. Водночас, становлення та розвиток військових освітніх систем відзначається 

низкою особливостей. Адже сучасна система військової освіти повинна забезпечувати 

підготовку військових фахівців з високим рівнем професіоналізму, компетентності, 

інтелектуального розвитку, загальної та військово-професійної культури, здатних з високою 

ефективністю виконувати поставлені завдання щодо оборони держави, участі в миротворчих 

та антитерористичних операціях, розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого 

самостійного засвоєння нових знань протягом військової служби, прийняття оптимальних 

рішень в нестандартних умовах мирного та воєнного часу. Аналіз закордонного досвіду 

розвитку систем військової освіти, підготовки в них фахівців показує, що більшість країн 

світу мають в цьому як багато спільних тенденцій, так і низку особливостей, зумовлених 

національними та глобалізаційними інтересами, воєнно-політичними, географічними, 

територіальними, економічними, фінансовими, матеріально-технічними та іншими 

факторами.  

Світова практика чітко орієнтується на системну закономірність розвитку військової 

освіти, основою якої є захист національних інтересів і забезпечення національної безпеки 

держави. Саме ці фактори є джерелом існування та розвитку військової освіти. Подібний 

погляд дозволяє відійти від традиційного підходу до військової освіти, який був пов’язаний в 

основному з військовими і військово-технічними аспектами застосування збройних сил. 

Виходячи з викладеного, концептуальна спрямованість поглядів і дій щодо розвитку та 

функціонування військової освіти в провідних країнах світу має таку структурну побудову: 

національні інтереси держави; забезпечення національних інтересів і національної безпеки 

держави; загальнодержавні вимоги до офіцерських кадрів; закономірності та принципи 

військової освіти; цілі військової освіти; система військової освіти; фінансування військової 

освіти; освітньо-кваліфікаційні вимоги до військових фахівців; структура та зміст військової 

освіти; технології підготовки військових фахівців; матеріально-технічна база військової 

освіти; контроль якості військової освіти; моніторинг військово-освітньої діяльності, 

коригування процесу підготовки військових фахівців. 

Провідні країни світу реалізують національні інтереси такими заходами та діями:  

захист територіальної цілісності держави, країн-союзників та їх громадян; 

захист інтересів, що впливають на добробут і благополуччя країни, її громадян та 

характер міжнародних обставин;  

потужним політичним, економічним, дипломатичним, інформаційним тиском залежно 

від обставин, що складаються на міжнародній арені, під гаслами демократії і гуманітарних 

цінностей;  

проведенням акцій миротворчого та гуманітарного характеру контингентами 

міжнаціональних сил. 

Для ряду держав характерна така спрямованість національної політики: збереження та 

зміцнення позицій у глобальному масштабі; прагнення до стратегічної мобільності та 

можливості забезпечення доступу в зони інтересів за рахунок дислокації або уведення 

необхідних сил і засобів підтримки; оперативне реагування на зміну політичної ситуації в 

життєво важливих для держав регіонах; цілеспрямований вплив на потенційних противників, 

прагнення вирішувати соціально-політичні, етнічні та інші протиріччя з позиції сили; 

створення системи підготовки кадрів для сил швидкого реагування. 

Національна безпека держави є однією з головних задач всіх урядів. Пріоритетним 

напрямом у забезпеченні національної безпеки вважається наявність та динамічний розвиток 

збройних сил, високий ступінь підготовки військових професіоналів різних рівнів і ланок 

управління [24]. Обов’язковою вимогою в процесі навчання у військових навчальних 

закладах, як кадрових офіцерів, так і офіцерів резерву є облік і врахування цілей і задач видів 

збройних сил, що викладені у військовій доктрині держави, моральних, психологічних, 

матеріальних та інших факторів, що мають місце при застосуванні збройних сил  

Аналіз стану і перспектив розвитку збройних сил, освітніх систем більшості держав 

показує, що вони залишаються важливим знаряддям національної і блокової зовнішньої 
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політики, підготовки військових професіоналів, здатних з високим ступенем ефективності 

виконувати поставлені перед ними завдання. Підготовка офіцерських кадрів враховує 

забезпечення національної безпеки, виходячи з можливості ведення інформаційної війни, 

виникнення великих регіональних конфліктів, поширення у світі різних типів зброї масового 

ураження, дестабілізації обстановки в ключових районах світу, здійснення терористичних 

актів тощо. Наприклад, на думку військових фахівців Данії, яка відображає спільну позицію 

партнерів по НАТО, – "...збройні сили всіх членів західних демократичних військових 

альянсів повинні готуватися до війни з урахуванням факторів об’єднаності та 

багатонаціональності одночасно, при цьому не тільки на оперативному рівні, а й на 

тактичному" [24, с. 5] 

Спрямованість поглядів і дій у сфері військової освіти фокусується на рішенні 

проблеми підготовки країн і збройних сил через принцип "відтворення" ("здатність до 

відтворення"), під яким розуміється комплекс заздалегідь спланованих заходів, які необхідні 

для швидкого відновлення сукупних можливостей збройних сил у кадрах різних категорій, а 

також потужностей промислової бази до достатнього рівня. 

З початку 90-х років минулого сторіччя тенденції розвитку військової освіти в 

провідних країнах світу чітко орієнтовані на забезпечення інформаційної безпеки. Наявність 

у цих країнах могутньої і розгалуженої системи телекомунікаційних засобів поставило 

органи державного управління у велику залежність від їхньої надійності та живучості. 

Виведення із ладу засобів управління або зниження ефективності функціонування навіть 

деяких з них ключових компонентів розглядається в якості серйозної загрози національній 

безпеці. 

Військова освіта, в першу чергу, тактичного рівня в усіх провідних країнах світу – це 

корпоративна система підготовки військових фахівців, призначення яких – виконання 

завдань, зумовлених специфікою функціонування збройних сил і потребою їх застосування в 

конкретних умовах. При цьому залишаються чинними головні критерії вимог до військової 

освіти: державі потрібні висококваліфіковані військові фахівці, здатні керувати військами 

(силами) в бою (операції), навчанням, вихованням, розвитком, психологічною підготовкою 

особового складу в мирний та воєнний час; створювати, експлуатувати й застосовувати 

найскладніші системи озброєння та військової техніки; супроводжувати та здійснювати 

фундаментальні, прикладні дослідження; організовувати, проводити й контролювати 

дослідно-конструкторські роботи з випереджувального створення нових поколінь озброєння, 

військової та спеціальної техніки; ефективно діяти при виконанні завдань, які виникають під 

час здійснення міжнародних антитерористичних і миротворчих операцій, участі в ліквідації 

локальних воєнних конфліктів тощо. 

Важливою задачею військової освіти провідних держав є освоєння офіцерами таких 

функцій військово-професійної діяльності, які відповідали б загальнолюдським, 

демократичним цінностям. Без цих основ не мисляться довірчі відносини між військовою та 

цивільною частинами суспільства.  

Оскільки задачі спеціального навчання можуть мінятися в залежності від змін у 

суспільстві, від принципів ведення сучасної війни й оборонної політики, формування 

офіцерського корпуса гідними представниками свого суспільства забезпечується за рахунок 

незмінно високих вимог до офіцерських кадрів загального характеру. Акцент у військовій 

освіті робиться на тім, щоб виробити: активність; творчий підхід; гнучкість; критичний 

аналіз; уміння знаходити й узагальнювати інформацію; уміння обмінюватися інформацією; 

знання соціальних процесів; витримку в критичних ситуаціях; готовність узяти 

відповідальність за прийняте рішення, сприймати критику; здатність забезпечувати єдність 

таких складових: ґрунтовне вивчення обставин, прийняття рішення, підготовка особового 

складу, всебічність забезпечення, організація виконання, аналіз дій.  

Останнім часом усе більше зростають вимоги до підготовки офіцерів, здатних 

відповідати за виконанням кожним солдатом чи підрозділом задач міжнародного характеру, 

що потребує знань з міжнародних відносин та міжнародного гуманітарного права. 
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Підготовка військових фахівців для збройних сил базується на виконанні ними наступних 

основних задач: 

забезпечення ефективного стримування ймовірного противника від створення загроз, а 

у випадку нападу на державу або її союзників – нанесення йому, як правило, рішучого удару 

шляхом колективних дій, а в кінцевому рахунку – поразки; 

якісне підвищення боєздатності військ (сил) при одночасному скороченні чисельного 

складу за рахунок: високоякісної підготовки військовослужбовців; підвищення можливостей 

усіх сил і засобів збройної боротьби; оснащення зброєю з високими бойовими 

характеристиками, проведення модернізації військової техніки та озброєння; підтримки 

балансу (оптимальних пропорцій) між видами збройних сил, бойовими та забезпечуючими, 

регулярними та резервними компонентами; 

зміцнення військово-політичних позицій у різних районах (регіонах) світу шляхом 

освоєння можливих театрів воєнних дій, проведення спільних навчань, заходів оперативної й 

бойової підготовки; 

проведення операцій обмеженого масштабу з метою рішення миротворчих задач, 

евакуації своїх громадян і місцевого населення з районів конфлікту, надання гуманітарної 

допомоги і т. ін. 

Збройні сили провідних держав активно готуються до участі в складі сил колективної 

безпеки та миротворчої діяльності, тому має місце практика навчання офіцерського складу в 

інших країнах на інтеграційних засадах, в тому числі у військових навчальних закладах 

НАТО [35]. Системи військової освіти в цих країнах діють в умовах централізованого 

керівництва, а саме поняття "збройні сили" в них має дещо інший зміст. Це пов’язано з тим, 

що в їх складі знаходяться інші військові формування (іррегулярні формування), що 

забезпечує більшу мобілізаційну готовність і гнучкість збройних сил в цілому. Так, 

національна гвардія, що вважається в США територіальним формуванням, є разом з тим 

невід’ємною частиною армії, разом з якою проводяться навчання. У КНР народна збройна 

міліція, народне ополчення, війська безпеки знаходяться в складі збройних сил під єдиним 

керівництвом. За визначеною періодичністю іррегулярні формування та війська тренуються 

разом з відпрацюванням завдань, пов’язаних з національною безпекою та обороною. У 

загальнодержавну військову структуру входять також іррегулярні формування у Франції 

(військова жандармерія), Великобританії і Німеччині (територіальні війська), Нідерландах 

(війська цивільної оборони та військової поліції), Греції (жандармерія, національна гвардія, 

берегова охорона), Туреччині (жандармерія), Ізраїлі (війська територіальної оборони, 

цивільної оборони та прикордонні війська), Польщі (формування міліції і війська 

регіональної оборони), Швеції (територіальні війська) тощо. 

До основних складових систем функціонування військової освіти відносяться: 

нормативно-правова база; мережа закладів освіти різних рівнів та науково-методичних 

установ; органи управління. Ці складові взаємодіють між собою та із зовнішнім 

середовищем, ґрунтуючись на певних законах, закономірностях і принципах. Їхньому 

функціонуванню притаманні своєрідні суперечності, що виявляються у процесі досягнення 

системою військової освіти соціально-державних цілей – як системоутворюючого елементу – 

і водночас – усвідомленого образу передбачуваного результату. 

Основними цілями військової освіти є: 

підвищення обороноздатності держави, авторитету армії в суспільстві, створення 

матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей; 

задоволення освітніх потреб особистості, суспільства та держави в підготовці 

військових фахівців, спроможних ефективно виконувати покладені на них завдання в 

мирний та воєнний час; 

підготовка офіцерів до самостійної діяльності в якості військових представників 

держави при відстоюванні національних інтересів за межами своїх кордонів; 

формування знань та вмінь офіцерів співробітничати в галузі військової безпеки з 

державними, суспільними, релігійними, іншими організаціями і засобами масової 
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інформації; 

удосконалення системи, пріоритетна підтримка її як структури, що забезпечує 

відтворення кадрового потенціалу збройних сил. 

В провідних країнах світу чітко виражена тенденції відрізняти загальні цілі підготовки 

офіцерських кадрів від дидактичних, що реалізуються у військових навчальних закладах за 

відповідними спеціальностями. При цьому загальні цілі військової освіти по відношенню до 

дидактичних мають пріоритет і ними керуються усі військові освітні заклади. З позицій 

системного підходу до військової освіти, з урахуванням національних інтересів і 

національної безпеки, офіцерські кадри повинні усвідомлено підходити до всіх політичних, 

економічних, дипломатичних і інших рішень уряду, що оперативно проектується та 

запроваджується в навчальний процес. 

Аналіз світових військових освітніх систем, наукові дослідження в цій галузі дають 

змогу виокремити основні закономірності їх розвитку. Останні мають суттєве значення для 

визначення стратегічної мети, завдань, основних шляхів та засад створення систем 

військової освіти, організації підготовки військових фахівців і всебічного забезпечення цього 

процесу. 

Закономірності військової освіти зумовлюються: 

освітніми потребами особистості; 

загальнонаціональними інтересами, інтересами національної безпеки та оборони, 

державною політикою в освітній сфері; 

політичними, ідеологічними та соціально-економічними умовами; 

науково-технічними можливостями держави; 

національними традиціями, національним та світовим досвідом; 

потребами військ;  

ефективністю управлінської діяльності, злагодженістю функціонування всіх 

структурних складових;  

станом військово-теоретичних та психолого-педагогічних досліджень; 

рівнем науково-педагогічного потенціалу та станом інфраструктури військових 

навчальних закладів; 

розвитком дидактичних засад підготовки військових фахівців;  

станом морально-психологічного, фінансово-економічного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення системи. 

Із закономірностями військової освіти тісно пов'язані її принципи – як певна система 

основних вимог до підготовки військових фахівців, виконання яких має забезпечити 

необхідну ефективність функціонування системи. Принципи, випливаючи із 

закономірностей військової освіти, визначають її загальну спрямованість, мету, зміст, 

організаційно-методичні засади, матеріально-технічні потреби.  

До основоположних принципів військової освіти можна віднести такі:  

єдності державної політики щодо підготовки офіцерських кадрів у військовій та 

цивільній вищих школах; 

пріоритету національних інтересів і національної безпеки при формуванні змісту 

військової освіти та вимог до військових фахівців;  

гуманізації і демократизації військової освіти; 

фундаменталізації, комплексності, неперервності, наступності та практичної 

спрямованості військової освіти  

зв'язку з військами, випереджувальності військової освіти щодо практики застосування 

військ; 

науковості, доступності освіти, врахування вікових та індивідуальних особливостей 

кадетів (слухачів);  

систематичності та послідовності навчання, свідомості, активності, самостійності й 

творчості навчання кадетів (слухачів); 

раціонального поєднання колективного та індивідуального характеру навчання на 
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засадах державної ідеології та практичної психології; 

вибору оптимальних технологій, форм, методів і засобів навчання, контролю, 

моніторингу та коригування військово-освітнього процесу; 

відповідності фінансового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення 

військової освіти визначеним вимогам щодо підготовки офіцерських кадрів. 

Характерною ознакою систем військової освіти провідних країн світу є підготовка 

офіцерських кадрів різних рівнів та категорій з країн-партнерів [30]. При цьому знову ж таки 

переслідуються та враховуються національні інтереси. Наприклад, американська програма 

навчання іноземного персоналу (ІМЕТ) має за мету підготовку іноземних 

військовослужбовців у відповідності з прийнятими в США нормативами та правилами. 

Вимоги до іноземців-випускників програми ІМЕТ сформулював колишній міністр оборони 

США У. Коєн: "Іноземці-випускники військових навчальних закладів Сполучених Штатів 

повинні бути щирими друзями Америки, повністю поділяти наші інтереси та цінності, добре 

знати озброєння та військову техніку США і активно пропагувати необхідність оснащення 

ними національних збройних сил" [30, с. 15]. Не важко відмітити, що в цьому вислові 

сконцентровано разом політику, ідеологію, економіку, а також військову стратегію. 

Інфраструктура, структура та зміст військової освіти. У переважній більшості країн 

Європи і світу (США, Японія) відсутня чітка градація військових навчальних закладів у 

розумінні відповідності їхніх назв рівням акредитації та освітньо-кваліфікаційним рівням, 

що має місце в Україні. Тому інститути можуть, як і раніше, іменуватися, наприклад, 

військовою чи військово-морською школами, хоча до них і приходять випускники академій, 

що прослужили декілька років у різних офіцерських званнях і т. ін. При цьому залишаються 

в силі такі складові військової освіти, як початкова військова освіта (військові ліцеї, школи, 

військові частини, навчальні центри), середня військова освіта (військові училища, коледжі, 

школи, академії, навчальні центри, курси), вища військова освіта (військові університети та 

академії, курси). Офіцери самого широкого кола спеціальностей на первинні посади 

готуються в офіцерських школах, військових училищах, військових коледжах, військових 

університетах та академіях, а також на відповідних курсах при вищих  цивільних навчальних 

закладах (університетах, інститутах). Існує також неухильна вимога, відповідно до якої перед 

кожним новим призначенням на вищу посаду офіцери повинні пройти курси підвищення 

кваліфікації при школах родів військ. 

Значне збільшення числа офіцерів тактичної ланки, що одержали освіту в цивільних 

навчальних закладах, призвело до зростання ролі системи підвищення кваліфікації й 

перепідготовки офіцерських кадрів, особливо в оперативно-тактичній і оперативно-

стратегічній ланках. 

У переважній більшості країн навчальний процес у військових навчальних закладах 

носить чітко виражену тенденцію поділу на початкову військову підготовку і спеціальну 

військову підготовку. При цьому, як правило, навчальний процес складається з 2-х частин: 

на території військового навчального закладу та в польових умовах. 

Військова освіта характеризується диференціюванням та індивідуалізацією, хоча в 

різних країнах це здійснюється по-різному: орієнтовно з 2-го року навчання в США, з 4-го 

року навчання в Туреччині. Навчальні плани передбачають високу інтенсифікацією 

навчального процесу та вимагають від кадетів і слухачів дуже напруженої роботи. 

Спрямованість роботи військових навчальних закладів визначається відповідними 

директивами органів військового управління, виходячи зі своїх кадрових і наукових потреб. 

Існуюча практика функціонування багатопрофільних військових навчальних закладів 

(особливо для одержання вищої військової освіти) дозволяє без особливих проблем 

перейматися підготовкою військових фахівців для різних видів і родів військ. При цьому 

нерідкі випадки структурного поєднання базових інженерно-технічних і гуманітарних 

факультетів в одному навчальному закладі. Має місце практика широкого залучення 

позаштатних лекторів, в основному провідних спеціалістів з центральних штабів і науково-

дослідних організацій. 
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Після закінчення військового навчального закладу видів військ або цивільного 

університету в багатьох країнах випускники після присвоєння їм звання "лейтенант" чи йому 

відповідного, продовжують навчання перед призначенням на відповідні посади у військових 

училищах (школах) чи навчальних центрах родів військ (терміни від декількох тижнів у 

США до одного року в Туреччині). 

Помітна тенденція в зростаючій потребі академічної підготовки військових фахівців, 

щоб відповідати сучасним військово-професійним вимогам, коли процес прийняття рішень 

вимагає більш високого інтелектуального рівня офіцерів. 

Зміст військової освіти формується на перспективу, відбиваючи склад, стан, 

призначення, задачі видів і родів військ. Значна увага приділяється комплексному навчанню, 

коли розробляються комплексні програми на основі інтеграції декількох навчальних 

дисциплін. Акцент при цьому зосереджується на висвітленні таких проблем: національна 

безпека та національні інтереси, оперативне та бойове застосування видів і родів військ, 

частин, системний і ситуативний аналіз, упровадження комп’ютерних технологій, 

гуманітарне право, наукові засади суспільно-економічного розвитку, менеджмент тощо. 

Реальні підходи до структури та змісту військової освіти в кожній державі 

продиктовані, насамперед, практичною необхідністю, що ґрунтується на власному розумінні 

національних інтересів, національної безпеки, задач збройних сил і економічних 

можливостей. 

Організація підготовки офіцерських кадрів характеризується такими основними 

домінантами: 

суворий добір кандидатів для навчання у військових навчальних закладах і активно 

діюча система відрахування нездатних до військової служби в процесі навчання; 

відповідність змісту підготовки фахівця посадовому призначенню, сучасному рівню 

розвитку науки та практики, єдина схема організації процесу навчання – початкова військова 

підготовка, підготовка за фахом відповідно до рівнів освіти та ланок управління (теоретична, 

практична), підвищення кваліфікації і перепідготовка (включаючи вищу військову освіту); 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій, інтегрованих навчальних 

систем; 

створення оптимальних умов для оволодіння знаннями, вміннями та навичками, 

ретельний контроль якості освіти; 

відповідність матеріально-технічного, фінансового, інформаційного, дидактичного 

забезпечення завданням щодо підготовки військових фахівців; 

суттєве збільшення числа офіцерів з різних країн світу, що навчаються у військових 

навчальних закладах країн НАТО за відповідними стандартами. 

Навчально-матеріальна база військової освіти. Акцент робиться на те, щоб навчально-

матеріальна база передбачалася не тільки для забезпечення навчального процесу, але й для 

проведення практичної підготовки, наукової роботи кадетів і слухачів, підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів. 

Для фахівців інженерного профілю забезпечуються умови моделювання технологічних 

процесів створення, випробування та експлуатації озброєння, військової, спеціальної техніки 

в повсякденних і бойових умовах. При підготовці офіцерів оперативно-стратегічної ланки 

управління забезпечуються можливості моделювання процесів, які пов’язані з рішенням 

проблем забезпечення національної безпеки і життєво важливих інтересів держави. 

Практика підготовки випускників військових навчальних закладів за  посадовим 

призначенням у навчальних центрах (школах) родів військ, як і наступна там же 

перепідготовка офіцерів, дозволяє широко використовувати в процесі навчання найсучасніші 

зразки озброєння та військової техніки. Найчастіше в цих центрах проводиться передбачена 

програмами навчання спеціальна підготовка курсантів, офіцерів з вивчення бронетанкової 

техніки, артилерійського та ракетно-космічного озброєння, літаків, засобів зв’язку, розвідки і 

т. ін. 

У провідних країнах світу підготовка офіцерських кадрів передбачає вивчення питань 
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щодо міжнародного співробітництва у військовій сфері та миротворчій діяльності. В цих 

країнах підготовка військових фахівців ведеться з орієнтацією на війни шостого покоління 

(із застосуванням високоточної зброї, зброї масового ураження, інформаційних технологій, 

психологічних факторів тощо) [31]. 

Значна увага приділяється організаційно-методичним засадам підготовки військових 

фахівців, застосуванню інноваційних технологій навчання, інтегрованих навчальних 

середовищ на основі моделювання ситуацій, інформаційних мультимедійних, комп'ютерних і 

тренажерних комплексів. Підготовка слухачів ведеться з невеликими за чисельністю 

групами, що дозволяє викладацькому складу приділяти багато уваги кожному, хто 

навчається. Акцент робиться на самостійну роботу кадетів і слухачів, які самі несуть 

відповідальність за обраний фах, зміст і якість свого навчання. Широко практикується 

система вивчення відгуків кадетів та слухачів про діяльність викладачів. Кадети та слухачі у 

навчальних закладах мають можливість одержувати саму широку та глибоку навчальну 

інформацію. Значний період навчання у військових навчальних закладах майбутні офіцери 

проводять на стажуваннях у військах, а в процесі підвищення кваліфікації чи перепідготовки 

офіцери залучаються на різні військові навчання. Практикується система залучення кадетів 

старших курсів для роботи з кадетами молодших курсів (насамперед, першого) з метою 

придбання командних і методичних навичок. Кадети не відволікаються на господарські 

роботи, для несення добових нарядів і вахт, за винятком денного патрулювання на території 

військового навчального закладу для підтримання порядку. Вимоги до мовної підготовки 

зводяться до того, щоб кожний офіцер вільно володів однією з іноземних мов (переважно 

англійською), а в Туреччині навіть викладання ведеться в обов’язковому порядку іноземною 

мовою. Навчання старших офіцерів здійснюється, як правило, з урахуванням їх конкретного 

цільового посадового призначення. Ділові та професійні якості, а також морально-

психологічний стан формуються у відповідності з вимогами, що пред’являються офіцерам 

військово-політичним керівництвом держави, дозволяючи тим самим мати в їхньому обличчі 

надійну опору у військах і суспільстві.  

У провідних країнах світу національна військова освіта вважається джерелом 

формування інтелектуального та духовного потенціалу офіцерського корпусу, що забезпечує 

захист держави та її національних інтересів. Загальними тенденціями розвитку національних 

систем військової освіти провідних країн світу є такі: 

реалізація задач збройних сил щодо забезпечення національних інтересів і національної 

безпеки; 

розгалуженість мережі військових навчальних закладів, навчальних центрів, полігонів з 

підготовки військових фахівців різних категорій і рівнів; 

опора на національну культуру, традиції і кращий світовий досвід у підготовці 

офіцерських кадрів; 

висока ефективність управління підготовкою військових фахівців на всіх ієрархічних 

рівнях, виважена інтеграція з цивільною освітою;  

випереджальний розвиток військової освіти щодо практики повсякденної діяльності 

збройних сил; 

жорсткі вимоги щодо якості підготовки військових фахівців, особливо її практичної 

складової; 

використання найсучасніших інформаційних технологій і досягнень науки в підготовці 

офіцерських кадрів; 

неперервність і ступневість підготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців 

різних категорій;  

всебічність і достатність фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

підготовки офіцерських кадрів; 

міжнародне співробітництво у військово-освітній сфері; 

вихід на світовий ринок військових освітніх послуг. 

Висновки. У провідних країнах світу здійснюється активна та цілеспрямована 
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державна політика в галузі військової професійної освіти. Основою останньої є захист 

національних інтересів і забезпечення національної безпеки держави. Обов'язковою вимогою 

у процесі навчання як кадрових офіцерів, так і офіцерів резерву, є орієнтація на реалізацію 

тих цілей і завдань видів збройних сил, що викладені у воєнній доктрині держави. Саме 

національні інтереси та забезпечення національної безпеки держави є джерелом і потужним 

фактором розвитку військової освіти. Такий погляд, якого дотримується більшість держав 

світу, дає змогу відійти від традиційного підходу до військової освіти, що був пов'язаний 

переважно з військовими та військово-технічними аспектами застосування збройних сил, які 

залишаються важливим знаряддям національної і блокової зовнішньої політики. Підготовка 

офіцерських кадрів враховує потребу в забезпеченні національної безпеки з огляду на 

можливість виникнення великих регіональних конфліктів і поширення у світі зброї масового 

ураження, дестабілізації обстановки в ключових регіонах світу тощо. 

Типовим для більшості систем військової освіти є наявність таких структурних 

складових: початкової військової підготовки; підготовки молодшого командного та 

технічного складу, кадрових офіцерів різних рівнів і ланок управління, офіцерів резерву; 

системи неперервного підвищення кваліфікації офіцерського складу шляхом відповідної 

курсової підготовки. Існують чітко виражені тенденції відрізняти загальні цілі підготовки 

офіцерських кадрів від дидактичних, що реалізуються у військових навчальних закладах в 

процесі навчання за обраними спеціальностями. При цьому загальні цілі по відношенню до 

дидактичних мають вищий пріоритет і ними керуються всі військові освітні заклади. 

Військова освіта, в першу чергу, тактичного рівня, в усіх провідних країнах світу – це 

корпоративна система підготовки військових фахівців, призначення яких – виконання 

завдань, зумовлених специфікою функціонування збройних сил і потребами їх застосування 

відповідно до прийнятих національних нормативно-правових актів і документів. Акцент у 

військовій освіті робиться на виробленні в майбутніх офіцерів активності, лідерських 

якостей, творчого підходу, гнучкості мислення, навичок критичного аналізу, вміння 

узагальнювати інформацію, обмінюватися нею, витримки у критичних ситуаціях, готовності 

взяти на себе відповідальність за прийняте рішення.  

Ефективність функціонування освітніх систем провідних країн світу пов’язана з тим, 

що самим активним чином для цього використовуються політичні, дипломатичні, 

економічні, фінансові засоби, характерним підтвердженням чого можуть служити власні 

бюджети військових-навчальних закладів у ряді країн. Політичні та дипломатичні зусилля 

виправдуються не тільки високою якістю підготовки власного офіцерського корпусу, а й 

постійним розширенням підготовки військових кадрів для іноземних держав, що, як добре 

відомо, працює, насамперед, на авторитет держави. Роль офіцерських кадрів у більшості 

провідних країн світу настільки висока, що військово-політичне керівництво цих держав не 

вважає за можливе приймати найважливіші державні рішення без реальної участі в їхній 

підготовці та обгрунтуванні військових фахівців.  
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ТЕХНІКА 

 

УДК 621.396.367                                                 к.т.н., проф. Бондаренко Б.Ф. (ВИКНУ) 

к.т.н. Ленков Е.С. (ВНТУ) 

Семибаламут К.М. (НУОУ) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА  

КЕЙПОНА ПРИ МНОГОКАНАЛЬНОМ ПРИЁМЕ СИГНАЛОВ БОЛЬШОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 
Отримано співвідношення, що дозволяє визначити ймовірність виявлення сигналу з 

випадковою початковою фазою у виявлячі на основі одного з відомих алгоритмів високого 

розрізнення. Оцінюються втрати у відношенні сигнал/перешкода. 

Ключові слова: виявляч, алгоритм Кейпона, цифрова лінійна антенна решітка. 

 

Получено соотношение, позволяющее определить вероятность обнаружения сигнала со 

случайной начальной фазой в обнаружителе на основе одного из известных алгоритмов высокого 

разрешения. Оцениваются потери в отношении сигнал/помеха. 

Ключевые слова: обнаружитель, алгоритм Кейпона, цифровая линейная антенная 

решетка. 

 

A relation that indicates the probability of detecting a signal with random initial phase of the 

detector on the basis of a well-known algorithms for high resolution. Estimated losses in the signal / noise 

ratio. 

Keywords: detector, Keypona algorithm, digital linear array. 

 

Постановка задачи. Определить показатели качества обнаружения сигнала со 

случайной начальной фазой в РЛС с цифровой линейной антенной решёткой (ЦЛАР) при 

условии, что для объединения выходных сигналов приёмных каналов ЦЛАР используется 

алгоритм Кейпона. 

Объект и методы исследований. Объектом исследования является РЛС с 

зондирующим сигналом, длительность которого соизмерима с временем оценки 

корреляционной матрицы выходных сигналов приёмных каналов цифровой линейной 

антенной решёткой (ЦЛАР). Для решения поставленной задачи использовался аппарат 

теории вероятностей, математической статистики и статистического моделирования. 

Если частотные характеристики приёмных каналов ЦЛАР согласованы с частотным 

спектром отраженного от цели сигнала, то алгоритм оптимального обнаружения сигнала при 

многоканальном приёме может быть представлен [1] в виде: 

oo hz  YK
H
o ,                                                                (1) 

где oz  − модульное значение выходного сигнала ЦЛАР, представляющего собой 

результат взвешенного объединения выходных сигналов приёмных каналов ЦЛАР; 

oh  − порог обнаружения, определяемый заданным значением вероятности ложной 

тревоги;  

oK  − N-мерный вектор-столбец весовых коэффициентов (N − число приёмных каналов 

ЦЛАР); 

Y  − вектор-столбец выходных сигналов приёмных каналов ЦЛАР; 

H − знак эрмитового сопряжения. 

Знак модуля в (1) означает, что при обнаружении сигнала со случайной начальной 

фазой, с порогом сравнивается значение огибающей выходного сигнала ЦЛАР. 

Вектор весовых коэффициентов, обеспечивающий максимизацию отношения 

сигнал/помеха на выходе ЦЛАР, определяется [2] соотношением: 
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co vRK
1

п
 ,                                                                     (2) 

где пR  − корреляционная матрица помеховых сигналов на выходах приёмных каналов 

ЦЛАР; 

cv  − вектор, описывающий амплитудно-фазовое распределение (АФР) для ожидаемого 

направления прихода сигнала (полезного сигнала). 

При выполнении условия (2), устройство, обеспечивающее вычисление функции под 

знаком модуля, в (1), принято называть оптимальным пространственным фильтром [3]. 

Трудность практической реализации алгоритма (1) заключается, прежде всего, в том, 

что на выходах приёмных каналов ЦЛАР имеет место неразделимая смесь полезного сигнала 

и сигнала помехи, поэтому вычислить пR  не представляется возможным Использование же 

для вычисления oK  корреляционной матрицы выходных сигналов приёмных каналов ЦЛАР 

oR , включающей в себя как помеховые так и полезные сигналы, может привести к 

существенному снижению качества обнаружения при многоканальном адаптивном приёме 

сигналов [2]. В связи с этим и возникла необходимость постановки сформулированной выше 

задачи. Алгоритм Кейпона, упоминаемый в литературе часто, как один из алгоритмов 

высокого разрешения [3], при обнаружении сигнала, направление прихода которого 

совпадает с угловым положением максимума антенного луча РЛС, предусматривает 

вычисление сравнение функции вида: 

с
1*H

с )(

1

vRv




o

z ,                                                               (3) 

где H
i

n

i
iо

o

nR YY



1

1
o

*  − оценочная КМ размера NN  , сигналов на выходах приёмных 

каналов ЦЛАР; 

iY  − i -я дискретная выборка N-мерного вектора-столбца выходных сигналов 

приёмных каналов ЦЛАР, взятая по теореме Котельникова, oni ,1 ; 

Nno   − число дискретных выборок выходных сигналов приёмных каналов ЦЛАР, 

используемых для оценки КМ сигналов на выходах приёмных каналов ЦЛАР.  -й элемент 

вектора сv  для ЦЛАР с расстоянием между приёмными элементами равным половине 

длины рабочей волны РЛС, определяется как цv  sin)1exp()(
с , N,1 , 

][ maxmin л ; min , max  − границы зоны обзора РЛС по азимуту или углу места, ц  − 

угловая координата цели (источника полезного сигнала). С учётом (3) алгоритм обнаружения 

в обнаружителе на основе алгоритма Кейпона представляется следующим образом: 

K

o

hz 


с
1*H

с )(

1

vRv
.                                                    (4) 

Функцию, определяемою выражением (3), в дальнейшем, для сокращения объёма 

записей будем называть функцией Кейпона. 

Для обнаружителя на основе алгоритма Кейпона можно ввести понятие отношение 

сигнал/помеха Kq , определив его следующим образом: 

)0(

)0(






c

c
K

z

z
q ,                                                                     (5) 

где )0( cz  − значение функции Кейпона при наличии сигнала цели на выходах 

приёмных каналов ЦЛАР;  

)0( cz  − значение функции Кейпона при отсутствии сигнала цели на выходах 

приёмных каналов ЦЛАР.  
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Оценим предельное значение (5), полагая, что время оценки КМ выходных сигналов 

приёмных каналов, достаточное для замены оценочной КМ на статистическую. После 

простейших матричных преобразований [4] получаем: 

)1( 1
1)0(


  occ qPz ; 11

)0 )( 
  on

H
ocz vRv ,   (6) 

где 1cP  − мощность сигнала цели на выходе приёмного канала ЦЛАР; 

on
H
oco Pq vRv

1
1

  − отношение сигнал/помеха (в классическом понимании этого 

термина) на выходе оптимального пространственного фильтра [5]. 

Учитывая, что для случаев, представляющих практический интерес, 1oq , после 

подстановки (6) в (5), получаем: 

oK qq  ,                                                                   (7) 

Из (7) следует, что предельное численное значение отношения сигнал/помеха для 

алгоритма Кейпона, определяемое соотношением (5), совпадает с предельным значением 

отношения сигнал/помеха на выходе оптимального пространственного фильтра. 

Представим порог обнаружения в алгоритме (4) в виде: 

co
H
c

K
h

h
vRv

1
 ,                                                           (8) 

где h  − коэффициент, значение которого выбирается из условия обеспечения заданного 

значения вероятности ложной тревоги при реализации алгоритма (4). С учётом (8), алгоритм 

(4) можно заменить равноценным, с точки зрения качества обнаружения, алгоритмом: 

hz

o

co
H
c 





с
1*H

с

1

)( vRv

vRv
,                                                    (9) 

Полагая, что собственные шумы приемных каналов ЦЛАР и сигналы внешних 

источников) являются гауссовыми, можно утверждать [5], что левая часть выражения (6) 

имеет 2  распределение с 1 Nnm o  степенями свободы. При этом, если среднее 

значение (усреднение по ансамблю реализаций) элементов вектора iY  равно нулю, то z  

подчиняется центральному распределению 2  в противном случае z  подчиняется не 

центральному распределению 2 . 

В случае обнаружения сигналов цели имеет место второе условие (средние значения 

элементов вектора iY  не равны нулю), поэтому для рассматриваемого в статье случая, 

плотность распределения вероятностей z  определяется соотношением [5]: 

 

















0
2

1
2

)2/1()12(

)2/1(

2

]2/)(exp[
)(

r

rr

k

m

rmr

rzggzz
zp ,   (10) 

где g − параметр не центральности; 

)(а  − гамма-функция. 

С учётом результатов, полученных в [6], параметр нецентральности для 

рассматриваемого случая равен 

1qmg  , 

где 1q  − отношение сигнал/помеха на выходе оптимального пространственного 

фильтра. 

Выражение (8) получено с учётом результатов, приведенных в [7]. 

Полагая, что число выборок, используемых для оценки КМ, совпадает с числом 

выборок полезного сигнала, учётом (10), получаем формулу для расчёта вероятности 
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правильного обнаружения квазидетерминированного сигнала при многоканальном приёме, 

когда используется обнаружитель на основе алгоритма Кейпона: 




 




0
обнК

)2/(!

)]2/(,2/[)2/(
)2/exp(
r

r

rmr

rmhg
gР ,   (11) 

где ),( bz  − неполная гамма-функция. 

Значение порога обнаружения h , определяется из выражения (9) для вероятности 

ложной тревоги, которое может быть получено с учётом (10), если положить в нём 0g : 

)2/(

)2/,2/( o
лт

m

hnm
Р




 .     (12) 

Достоверность и правомочность использования формулы (11) подтверждена методом 

Монте-Карло. Результаты статистического моделирования обнаружителя на основе 

алгоритма Кейпона при большом числе независимых испытаний (порядка 500) хорошо 

согласуются с результатами расчёта по упомянутой выше, формуле. 

Зависимости на рис. 1 соответствуют следующим исходным данным: число приёмных 

каналов ЦЛАР − 10N ; число выборок, используемых для оценки КМ − 50on ; число 

независимых испытаний при статистическом моделировании − 3
o 10m . Отношение 

сигнал/помеха на рис.1 определено как 1o qnq   (здесь 1q  − отношение сигнал/помеха на 

выходе приёмного канала ЦЛАР). 

Вероятность правильного обнаружения для алгоритма обнаружения (1) рассчитывалась 

по формуле для интегрального обобщенного закона Релея [6]: 
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где ),( ax  − неполная гамма-функция [7]. 

Результаты расчёта вероятностей обнаружения по формулам (11) и (13) представлены 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты расчёта вероятностей обнаружения 

 

Кривая 1 соответствует оптимальному алгоритму обнаружения сигнала со случайной 

начальной фазой при многоканальном приёме, а кривая 2 соответствует обнаружителю на 

основе алгоритма Кейпона.  

Результаты расчёта вероятности обнаружения цели по формуле (7) полностью 

совпадают с результатами, приведенными в виде графиков кривых обнаружения, в [8]. 

Сравнение кривых обнаружения на рис. 1 позволяет сделать вывод, что при 

многоканальном приёме, замена оптимального алгоритма объединения выходных сигналов 
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приёмных каналов ЦЛАР на алгоритм Кейпона, приводит к возникновению потерь в 

отношении сигнал/помеха. На рис. 2 представлен график, иллюстрирующий зависимость 

этих потерь от отношения Nno /  при вероятности ложной тревоги 4
лт 10Р  и вероятности 

правильного обнаружения 8.0обн Р . 
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Рис. 2. Зависимость потерь в отношении сигнал/помеха от отношения Nno /  

 

Резкое увеличение потерь в отношении сигнал/помеха при Nno 3  обусловлено, 

плохой обусловленностью оценочной КМ в (3). Об этом наглядно свидетельствует 

зависимость числа обусловленности гипотетической оценочной КМ от относительного 

объёма выборки, которая используется для оценки последней, и представленная на рис.3 . 
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Рис. 3. Зависимость числа обусловленности гипотетической оценочной КМ от 

относительного объёма выборки 

 

Число обусловленности оценочной КМ )( *
Rcond  на рис. 3 определено как отношение 

minmax
* /)( Rcond , 

где max , min  − максимальное и минимальное собственные числа КМ 

соответственно. 

Зависимость, обозначенная цифрой 1, на рис. 3 соответствует отношению 

сигнал/помеха на выходе приёмного канала ЦЛАР, равном 20 дБ, а зависимость 2, 

отношению сигнал/помеха, равном 10 дБ. 
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На рис. 4. представлены зависимости, иллюстрирующие величину потерь в отношении 

сигнал/помеха для участка графика на рис. 2, соответствующего удовлетворительной 

обусловленности оценочной КМ. Зависимость, обозначенная цифрой 1, соответствует 

8.0обнР , а цифрой 2 − 5.0обнР . 
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Рис. 4. Зависимость потерь в отношении сигнал/помеха от отношения Nno /  при 

удовлетворительной обусловленности оценочной КМ 

Выводы.  

1. В обнаружителе на основе алгоритма Кейпона полезным сигналом является значение 

функции Кейпона при совпадении амплитудно-фазового распределения, создаваемого 

источником сигнала большой длительности на выходах приёмных каналов ЦЛАР с 

ожидаемым амплитудно-фазовым распределением, на которое “настроен” обнаружитель. 

При этом значение функции Кейпона с точностью до величины обратной к отношению 

сигнал/помеха на выходе оптимального пространственного фильтра равно мощности сигнала 

упомянутого выше источника на выходе приёмного канала ЦЛАР.  

2. Мешающим сигналом (помехой) в обнаружителе на основе алгоритма Кейпона 

является значение функции Кейпона при отсутствии источника сигнала на контролируемом 

направлении. 

3. Отношение амплитуды полезного сигнала к амплитуде мешающего сигнала в 

обнаружителе на основе алгоритма Кейпона совпадает с предельно достижимым 

отношением сигнал/помеха на выходе оптимального пространственного фильтра. Это 

означает, что обнаружитель Кейпона максимизирует отношение значения функции Кейпона, 

обусловленного наличием источника сигнала на контролируемом направлении к значению 

этой же функции при отсутствии вышеупомянутого источника. 

4. При использовании алгоритма Кейпона для объединения выходных сигналов 

приёмных каналов ЦЛАР отпадает необходимость в разделении КМ помех и сигналов цели, 

однако, при этом возникают потери в отношении сигнал/помеха. Величина этих потерь 

зависит от заданного значения вероятности правильного обнаружения обнР  и отношения 

Nno / . 

5. При использовании алгоритма Кейпона минимальные потери в отношении 

сигнал/помеха имеют место при Nno 3 . Причиной резкого увеличения потерь при 3on  

является ухудшение обусловленности оценочной КМ, при 3on потери увеличиваются за 

счёт замены когерентного накопления Nno   выборок полезного сигнала, имеющего место в 

случае оптимального алгоритма объединения выходных сигналов приёмных каналов ЦЛАР, 

на не когерентное, в случае использования алгоритма Кейпона. 
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УДК 621.396.96                                                                           к.т.н. Бударецький Ю.І. 

(НЦ СВ АСВ ім. гетьмана Петра Сагайдачного) 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ БАЛІСТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬБИ НАЗЕМНОЇ АРТИЛЕРІЇ 

 
Детально проаналізовано похибки стрільби наземної артилерії за рахунок початкових 

збурень руху снаряду внаслідок виникнення його нутаційних коливань при стрільбі з гармат зі 

значно зношеним каналом ствола, та при розігріві ствола під час інтенсивної стрільби з гармат 

з середнім зносом каналу ствола. Запропоновано спосіб підвищення точності балістичної 

підготовки стрільби та артилерійська балістична станція, яка реалізує цей спосіб. 

Ключові слова: нутаційні коливання, перспективна балістична станція.  

  

Подробно проанализировано ошибки стрельбы наземной артиллерии за счет начальных 

возмущений движения снаряда вследствие возникновения его нутационных колебаний при 

стрельбе из орудий со значительным износом канала ствола и при разогреве ствола во время 

интенсивной стрельбы из орудий со средним износом канала ствола. Предложено способ 

повышения точности баллистической подготовки стрельбы и артиллерийская баллистическая 

станция, которая реализует этот способ. 

Ключевые слова: нутационные колебания, перспективная баллистическая станция.  

 

The article consists of the detailed analysis of shooting errors of the ground artillery caused with an 

initial perturbations of projectile’s movement due to its nutational fluctuations, while shooting from guns 

with the significantly worn barrel, and in case of barrel’s heating during intensive shooting from guns 

with the middle-worn barrel. The method to increase the accuracy of ballistic training is proposed, also an 

artillery ballistic station as the implementation of mentioned method. 

Кeywords: nutational fluctuations, perspective ballistic station. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Під час балістичної підготовки 

стрільби найбільш точне визначення початкової швидкості снаряда з каналу ствола 

відбувається за допомогою артилерійської  балістичної станції. При цьому  по реалізаціям 

допплерівського ехо-сигналу, що відбувається від снаряда, визначаються поточні значення 

швидкості. На підставі цих значень за допомогою лінійного методу проводиться приведення 

виміряної  швидкості снаряда до дульного зрізу ствола. При сучасних методах балістичної 

підготовки стрільби артилерійська балістична станція АБС-1М  за штатом знаходиться в 

дивізіоні і призначена в основному для визначення відхилення початкової швидкості вильоту 

снаряду від табличного значення  для контрольної гармати дивізіону
ÊÃñóìV0 . На підставі 

ÊÃñóìV0  в подальшому визначаються 
ÎÃñóìV0  для основних та інших гармат батареї [1]. 

Сучасні методи балістичної підготовки стрільби снарядів (мін) не враховують умов вильоту 

снаряду (міни) із каналу ствола, які визначають характер нутаційних коливань снаряду 

(міни) на траєкторії. У цих умовах актуальними стають дослідження ступеня впливу 

різноманітних збуджуючих факторів на політ снарядів (мін), визначення основних 

балістичних факторів, вплив яких належить враховувати під час стрільби снарядів (мін), 

оцінка точності сучасних методів і засобів балістичної підготовки, а також дослідження 

необхідності врахування впливу нутаційних коливань на відстань польоту снарядів (мін) і 

розробка методів, що підвищують точність балістичної підготовки стрільби. 

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми.  
При стрільбі з гармат зі значно зношеним каналом ствола, та при розігріві ствола під 

час інтенсивної стрільби для гармат з середнім зносом каналу ствола відбуваються значні 

збурення руху снаряда на початковій ділянці траєкторії за рахунок виникнення нутаційний 

коливань. З довідкових даних і проведених досліджень відомо що під час стрільби з гармат, 

що мають новий ствол, максимальне значення кутів нутації на початковій ділянці траєкторії 

складає 0

1max 43 , для стволів з середньою виробкою – 0

1max 105 , для стволів зі 
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значною виробкою або під час розігріву стволу з середньою виробкою – 0

1max 1511 [2, 3]. 

Тому визначення початкової швидкості снаряду по реалізаціям допплерівського ехо-сигналу, 

що відбувається від снаряда на відстанях 100 – 150 м, так, як це відбувається в АБС-1М і 

знаходження по таблицям стрільби  на її підставі поправок в приціл, призводить до значних 

похибок у дальності, які досягають 1,5-2% відстані стрільби [3]. Наявність таких похибок 

може привести до невиконання бойової задачі.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Аналіз 

останніх досліджень показує, визначення початкової швидкості вильоту снаряду доцільно 

робити на підставі поточних значень його швидкості, що отримані по реалізаціям 

допплерівського сигналу, який отримано як биття між зондуючим і сигналом, що 

відбивається від снаряда на відстанях згасання нутаційних коливань до незначної величини. 

Емпіричний вираз для розрахунку дальності затухання нутаційних коливань S може 

бути записаний як [2]: 

0

1

1maxlg606,4
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                                                     (1) 

де: 1max  – максимальне значення кута нутації; визначаються  досвідним шляхом при 

стрільбі по мішеням на балістичній трасі; 

1min - мінімальне значення кута нутації; 

ÃC  - аеродинамічний коефіцієнт моменту гальмуючого обертання; 

NC  - аеродинамічний коефіцієнт підйомної сили; 

ÄC - аеродинамічний коефіцієнт екваторіального демфіруючого моменту; 

1min1max1   äîï  - амплітуда кута нутації; 

20 41


 Rb
 - коефіцієнт гіроскопічної стійкості; 

)(

3
2

)(10
a

u
MR CyH

g

hd
b  ; 

Rb  – опрокидуючий момент; 

dhhh Ã 16,057,01   - плече опрокидуючого моменту; 

1h  – відстань від ЦМ до основи головної частини; 

Ãh  – висота головної частини; 

d  – калібр снаряда; 

)(yH – відносна густина на висоті У. 

  – кутова швидкість процесії. 

 

У результаті дослідження впливу різних факторів на характер і параметри нутаційних 

коливань були отримані залежності максимальних величин кутів нутації на ділянці 

затухання S  від виду і величини початкового збудження  для різних снарядів (мін), що 

досліджувалися. З виразу (1) видно, що  нутаційні коливання затухають за мірою віддалення 

снаряду від точки вильоту.  

Як показали попередні дослідження [2, 3], вплив кутів нутації менше 3-4
0
 на відстань 

стрільби незначний і не вимагає додаткового обліку, оскільки вже враховується за 

допомогою основної табличної залежності, що визначається за допомогою відстрілу. Тому в 

подальшому віддалю затухання нутаційних коливань S  будемо називати мінімальну 

відстань від дульного зрізу ствола, на якій під час стрільби із гармат зі значною виробкою 
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ствола, або при його значному розігріві під час інтенсивної стрільби із гармат з середньою 

виробкою ствола, максимальне значення кутів нутації не перевищує 3-4
0
. 

Результати розрахунків по залежності 1 щодо визначення відстані затухання 

нутаційних коливань для різних варіантів снарядів (мін) залежно від величини 

1max приведені у табл.1. 

Таблиця 1. Віддаль затухання нутаційних коливань снарядів (мін)  S [м] 

 

Варіанти снарядів (мін)\ 1max [град] 5 8 10 13 15 

152-мм СГ 2С3 (ОФ-540) 420 990 1310 1680 1810 

122-мм Г Д30 (ОФ-462) 210 680 1090 1410 1620 

120-мм М 160 250 530 820  

 

Аналогічні дослідження проведено для самохідної пушки (СП) 2С5 і протитанкової 

пушки (П) [2]. Визначено, що для 152 мм СП 2С5і 152 мм П 2А36 S складає 2300-2500 м. 

На основі проведених досліджень [2] і даних, що наведені у табл. 1 можна зробити 

висновок щодо необхідності вимірювань поточних значень швидкості руху на відстані 1800 - 

2500 м для снарядів і 800 м для мін від точки вильоту снаряду (міни) з каналу ствола під час 

стрільби з гармат зі значною виробкою каналу ствола або розігріву ствола під час 

інтенсивної стрільби з гармат з середньою виробкою каналу ствола. 

Такий висновок вимагає розробки перспективної балістичної станції (ПБС) з 

характеристиками значно вищими ніж у АБС-1М. При чому для зменшення батарейної 

похибки балістичної підготовки стрільби ПБС повинна обслуговувати кожну гармату батареї 

[3]. 

Підвищена дальність виявлення і супроводу малорозмірних цілей вимагає наявності 

підвищеного енергетичного потенціалу при реалізації ПБС. Його забезпечення досягається 

шляхом  відповідного підвищення потужності передавального і чутливості приймального 

тракту, а також за рахунок оптимізації антенного тракту. Крім того, задача підвищення 

енергетичного потенціалу ПБС обумовлює пошук шляхів зменшення впливу спектральної 

густини потужності шумів передавального тракту  на вхідні ланцюги приймального тракту. 

Реалізація таких шляхів, в свою чергу, вимагає суттєвого зменшення рівня спектральної 

густини потужності шумів передавального тракту і збільшення розв'язки передавального і 

приймального трактів. Найбільш ефективно це досягається при оптимізації синтезу 

зондуючого сигналу і використання окремих антен на передачу зондуючого і прийом 

відбитого від снаряда (міни) сигналу.  

Крім того, значне підвищення енергетичного потенціалу за рахунок збільшення 

коефіцієнту підсилення приймально-передаючих антен, веде до звуження ширини їх діаграм 

спрямованості, що для забезпечення надійного контакту з ціллю обумовлює встановлення 

ПБС безпосередньо на противідкатних пристроях гармат. Такий варіант встановлення ПБС, в 

свою чергу, зменшує похибку за рахунок усунення паралаксу і підвищує точність 

вимірювання поточних значень швидкості снаряда (міни) в порівнянні з варіантом 

встановлення балістичної станції з боку від гармати, як це відбувається при експлуатації 

АБС-1М.  

Крім вказаних особливостей при створенні експериментального зразка ПБС 

враховувались значні досягнення світової і вітчизняної промисловості в створенні 

твердотільної елементної бази для реалізації малошумлячих підсилювачів приймального 

тракту і підсилювачів потужності передавального тракту в тій частині міліметрового 

діапазону хвиль, яка має найменший коефіцієнт згасання при розповсюдженні в приземних 

шарах атмосфери – 36 ГГц. Це дозволило значно зменшити масо-габаритні характеристики 

ПБС в порівнянні з АБС-1М. 

На рис. 1 і рис. 2 показані варіанти встановлення експериментального зразка ПБС на 

самохідну гармату 2С3 і на причіпну гармату Д30.  
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                                а)                                                                      б) 

Рис. 1. Встановлення і  експериментальні дослідження ПБС на СГ 2С3 

 

     
                                 а)                                                                      б) 

Рис. 2. Встановлення і  експериментальні дослідження ПБС на Д30 

 

Проведенні дослідження експериментального зразка під час навчальних стрільб 

курсантів на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки показали, що порівняльно  з 

АБС-1М, використання ПБС надає можливість значного зменшення похибки стрільби в 

дальності при стрільбі з гармат зі значним зносом каналу ствола. 
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МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ІЗ ЗАСОБАМИ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИДУШЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
 

У статті запропоновано рішення задачі захисту від ненавмисного придушення 

радіоелектронних засобів загальновійськових формувань засобами радіоелектронного 

придушення для забезпечення найкращих умов спільного бойового застосування 

радіоелектронних засобів своїх військ та засобів радіоелектронного придушення.  

Ключові слова: електромагнітна сумісність, радіоелектронні засоби, засоби 

радіоелектронного придушення. 
 

В статье предложено решение задачи защиты от непреднамеренного подавления 

радиоэлектронных средств общевойсковых формирований средствами радиоэлектронного 

подавления для обеспечения наилучших условий совместного боевого применения 

радиоэлектронных средств своих войск и средств радиоэлектронного подавления. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, радиоэлектронные средства, 

средства радиоэлектронного подавления. 
 

The article offers a solution to the problem of protection against inadvertent suppression of radio-

electronic means of combined arms units by means of electronic countermeasures to ensure the best 

conditions for the joint combat use of electronic means of their troops and jamming. 

Keywords: electromagnetic compatibility, electronic warfare, jamming tool. 
 

Вступ. Основним способом забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) засобів 

радіоелектронного придушення (РЕП) з іншими радіоелектронними засобами (РЕЗ) 

загальновійськових формувань, є введення частотних обмежень на бойове застосування 

засобів радіоелектронного придушення. Частотні обмеження включають переліки частот РЕЗ 

загальновійськових формувань, які підлягають захисту від ненавмисного придушення 

засобами РЕП, і смуги частот в околицях цих частот, в межах яких забороняється робота 

засобів РЕП. 

Постановка завдання. Введення зазначених обмежень призводить до зниження 

частотної доступності засобів РЕП, і як наслідок, до зниження ефективності їх застосування 

за призначенням. Тому при вирішенні питань забезпечення ЕМС засобів РЕП з 

радіоелектронними засобами загальновійськових з'єднань і частин актуальною є задача 

зниження частотних обмежень на засоби РЕП при забезпеченні необхідної надійності 

виключення ненавмисного придушення РЕЗ своїх військ. 

Аналіз останніх досліджень. Стосовно до традиційних форм проведення операцій 

(ведення бойових дій) в широкомасштабних та регіональних війнах отримали розвиток два 

напрямки вирішення цього завдання [1]. 

Перший з цих напрямків полягає в аналізі та обліку динаміки застосування відносної 

важливості засобів радіоелектронного придушення і РЕЗ за завданнями операції (бойових 

дій). При цьому, в число заборонених для роботи засобів РЕП включаються частоти тільки 

тих РЕЗ загальновійськових формувань, пріоритет яких в ході вирішення даної задачи вище, 

ніж у засобів радіоелектронного придушення. 

Другий напрямок полягає в мінімізації ширини смуг заборонених частот в межах 

кожної з захищаємих від ненавмисних радіоперешкод частот РЕЗ загальновійськових 

формувань. При цьому мінімізація досягається за рахунок детального обліку характеристик 

умов сумісного бойового застосування РЕЗ та засобів радіоелектронного придушення, що 

впливають на вимоги по розладу їх частот. Такими характеристиками є взаємні видалення 

засобів РЕП і радіоелектронних засобів та орієнтація діаграм спрямованості їх антен, рельєф 
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місцевості на трасах поширення радіохвиль між засобами РЕП і РЕЗ, рівні корисних сигналів 

на входах приймачів РЕЗ, які підлягають захисту від ненавмисних радіозавад, режими 

роботи засобів РЕП і радіоелектронних засобів, висоти їх антен. 

Для врахування всіх зазначених вище факторів, що впливають на рівень частотних 

обмежень для засобів радіоелектронного придушення, необхідна інформація про поточну 

радіоелектронну обстановку в повному обсязі, тобто з деталізацією до умов бойового 

застосування кожного радіоелектронного засобу та засобу радіоелектронного придушення. 

Своєчасне отримання такої інформації можливо тільки при веденні військами класичних 

бойових дій відповідно до розроблених планів. В умовах же територіальної оборони 

накопичення такої інформації проблематично. Тому також важко реалізувати в цих умовах і 

використання традиційних підходів до визначення частотних обмежень на засоби РЕП. 

Стосовно до ведення територіальної оборони введення частотних обмежень на засоби РЕП 

має здійснюватися з урахуванням цієї невизначеності. Нижче викладається суть розробленої 

методики визначення ширини смуг заборонених частот для засобів радіоелектронного 

придушення при випадковому їх розміщенні щодо радіоелектронних засобів своїх військ. 

При цьому вважається, що робочі частоти цих РЕЗ задані. 

Постановка завдання. Задані: норми частотно-територіального розносу засобів РЕП і 

РЕЗ; число частот РЕЗ загальновійськових з'єднань і частин (n), що підлягають захисту від 

ненавмисного придушення засобами РЕП і діапазони робочих частот цих радіоелектронних 

засобів; число частот РЕЗ противника (m), що підлягають радіоелектронному придушення на 

заданому етапі бойових дій. 

Потрібно визначити ширину смуг частот в межах кожної з частот РЕЗ 

загальновійськових з'єднань і частин, при введенні заборони на роботу засобів РЕП в яких 

імовірність ненавмисного придушення цих РЕЗ не перевищить заданого допустимого 

значення, а зниження частотної доступності засобів радіоелектронного придушення при 

цьому буде мінімальним. 

Отримані наукові результати. Ненавмисне придушення засобами РЕП РЕЗ 

загальновійськових з'єднань і частин при введенні обмежень на їх випромінювання в смузі 

щодо робочої частоти кожного з РЕЗ можливо за умови [2] 
 

)(1 rffff ij  , 

 

де  fj, fi - частоти j-го РЕЗ загальновійськових з'єднань і частин, що підлягають захисту 

від ненавмисного придушення, та i-го РЕЗ противника, що підлягає радіоелектронному 

придушенню засобами РЕП; 

)(rfl  - необхідний рознос частот РЕЗ і засобів РЕП, що визначається з норм 

частотно-територіального розносу цих РЕЗ та засобів РЕП при їх взаємному віддаленні, 

рівному r. При рівномірному і незалежному розподілі робочих частот радіоелектронних 

засобів загальновійськових з'єднань і частин та РЕЗ противника, що підлягають 

радіоелектронному придушенню, ймовірність Pjil (f) виконання умови визначається за 

формулою 
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де F - ширина діапазону робочих частот, в якому працюють РЕЗ угруповання і РЕЗ 

противника. 

Значення параметра  a  визначаються зі співвідношення 
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Ймовірність )( fPjil   є умовною, оскільки вона визначається для заданого взаємного 

віддалення РЕЗ та засобу РЕП. Взаємне розміщення РЕЗ і засобів РЕП загальновійськових 

формувань може змінюватися практично безперервно. Внаслідок цього їх взаємні віддалення 

і взаємна орієнтація діаграм спрямованості антен є, по суті, випадковими. Як і всякі 

випадкові величини, ці характеристики умов взаємного розміщення РЕЗ і засобів РЕП 

можуть бути описані, відповідно, щільностями розподілу взаємних віддалень (l(r)) і 

вірогідністями появлення різних варіантів взаємної орієнтації діаграм спрямованості антен, 

які знаходяться відповідно до статистичних досліджень моделей радіоелектронної 

обстановки в районі збройного конфлікту. 

При відомих щільностях розподілу взаємних віддалень (l(r)) РЕЗ і засобів РЕП і 

ймовірностях появи різних варіантів взаємної орієнтації діаграм направленності їх антен 

безумовна вірогідність ненавмисного придушення РЕЗ одним засобом РЕП (тобто при 

придушенні однієї частоти противника) визначається за правилами знаходження 

математичного сподівання функції випадкової величини, тобто [3] 
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де L - загальне число можливих варіантів взаємної орієнтації діаграм направленості 

антен РЕЗ та засобів РЕП. При дворівневої апроксимації діаграми направленості антен L = 4; 

Rmax - максимальне значення можливих взаємних віддалень РЕЗ і засобів РЕП в 

заданому угрупованні військ; 

Pl - ймовірність появи l-го варіанту взаємної орієнтації діаграм спрямованості антен 

РЕЗ та засобів РЕП. 

Підінтегральна функція )( fPjil   не може бути представлена у вигляді, зручному для 

інтегрування. Це обумовлено тим, що залежність )(rf , яка входить у формулу для 

визначення )( fPjil  , розраховується з використанням спеціальної математичної моделі і 

представляється в табличній або графічній формі; l(r) представляється у вигляді гістограми. 

Тому обчислення інтеграла здійснюється чисельними методами. 

При придушенні множини m-частот противника ймовірність ненавмисного придушення 

кожного з РЕЗ своїх військ при забороненій смузі частот в межах кожної з частот своїх РЕЗ, 

рівної  f , визначається за формулою 

 

m
jij fPfP )(Δ1(1)(Δ  . 

 

При залежності ймовірності ненавмисного придушення РЕЗ своїх військ від величини, 

побудованої за значеннями )( fPji   при зміні f , в діапазоні )(0 max rf , може бути 

знайдено значення f , при якому ця ймовірність приймає допустиме значення, тобто 

шукане значення ширини смуги заборони в околицях кожної з частот РЕЗ 

загальновійськових з'єднань і частин, які підлягають захисту від ненавмисного придушення. 

Вище було зазначено, що введення частотних обмежень на засоби РЕП призводить до 

зниження їх частотної доступності, і, як наслідок, до зниження ефективності бойового 

застосування цих засобів РЕП. Ступінь такого зниження будемо оцінювати, за аналогією з 

оцінкою ступеня небезпеки ненавмисного придушення РЕЗ загальновійськових з'єднань і 

частин, ймовірністю того, що будь-яка з частот противника, що підлягає придушенню, 

потрапить в заборонену для роботи засобів РЕП смугу частот. Далі цю ймовірність будемо 

називати ймовірністю заборони (Pзаб). При відомій ширині смуги заборони в межах кожної з 
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частот РЕЗ загальновійськових з'єднань і частин, що дорівнює 2 f , і числі (n) частот РЕЗ 

своїх військ, на яких повинно бути виключено випромінювання засобів РЕП, ймовірність Pзаб 

визначається зі співвідношення 
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Зміна ймовірностей Pj( f ) і Pзаб( f ) при зміні f  має протилежний характер. При 

збільшенні f  ймовірність ненавмисного придушення РЕЗ своїх військ Pj( f ) знижується, 

а ймовірність заборони на випромінювання станцій перешкод Pзаб( f ) зростає. З цього 

випливає, що визначення необхідного значення в конкретних умовах має здійснюватися на 

основі зіставлення цих ймовірностей і знаходження компромісного рішення. 

В основу такого рішення пропонується покласти принцип порівняння відносної 

важливості завдань, що вирішуються із застосуванням РЕЗ систем управління військами і 

зброєю і засобів РЕП. 

Визначення коефіцієнтів відносної важливості завдань, що вирішуються із 

застосуванням РЕЗ систем управління угруповання військ і засобів РЕП, проводиться на 

основі обробки результатів експертних оцінок. Допустимі значення ймовірностей Pj доп, 

Pзаб.доп можуть бути задані на основі вимог за коефіцієнтами готовності РЕЗ і засобів РЕП, 

 

РЕЗ(РЕП) Г)пдоп(заб.до 1 КPj  . 

Висновки. Значення ймовірностей ненавмисного придушення РЕЗ своїх військ і 

ймовірностей заборони на випромінювання засобів РЕП, практично прямо пропорційно, 

залежать від числа частот противника, що підлягають радіоелектронному придушенню (m), і 

числа частот РЕЗ (n) загальновійськових з'єднань і частин, які підлягають захисту від 

ненавмисного придушення. З цього випливає, що для забезпечення найкращих умов 

спільного бойового застосування РЕЗ та засобів РЕП необхідно скорочення числа РЕЗ, що 

одночасно захищаються від ненавмисного придушення засобами РЕП, і скорочення числа 

частот РЕЗ противника, які одночасно придушуються. Таке скорочення може бути досягнуто 

на основі організації постійної взаємодії органів управління РЕБ з іншими органами 

управління (зокрема, з органами управління зв'язком) з метою забезпечення оперативного 

коректування частотних обмежень на засоби РЕП відповідно до змін оперативно-тактичної 

обстановки і важливості завдань, що вирішуються в ході бойових дій із застосуванням РЕЗ 

систем управління військами і зброєю і комплексів радіоелектронного придушення. 

Рішення задачі забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів 

загальновійськових з'єднань і частин із засобами радіоелектронного придушення повинно 

здійснюватися з урахуванням переліку робочих частот засобів радіозв'язку Міністерства 

оборони, МВС і СБУ; основних лінії радіозв’язку, розгорнутих угруповання сил і засобів 

територіальної оборони; складу радіоелектронних об'єктів угруповання сил і засобів 

територіальної оборони. 
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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МИКРОПОЛОСКОВЫХ НАПРАВЛЕННЫХ ФИЛЬТРОВ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 
 

Розглянута можливість конструктивної реалізації НВЧ напрямлених фільтрів бігучої 

хвилі в мікросмужковому виконанні. Наведені їх основні переваги та недоліки. 

Ключові слова: напрямлені фільтри бігучої хвилі, нелінійні елементи. 

 

Рассмотрена возможность конструктивной реализации СВЧ направленных фильтров 

бегущей волны в микрополосковом исполнении.Приведены основные их достоинства и 

недостатки. 

Ключевые слова: направленные фильтры быстрой волны, нелинейные элементы. 

 

The possibility of implementing design of of microstrip directed traveling-wave filter has been 

studied. The main advantages and drawbacks of implementing design of of microstrip directed traveling-

wave filter have been described. 

Keywords: the directed filters of a fast wave, nonlinear elements. 

 

Постановка задачи. Направленные фильтры бегущей волны (НФБВ) СВЧ как 

самостоятельный класс селективно-избирательных устройств известны давно 1. Эти 

фильтры характеризуются хорошим согласованием по входу и выходу и не требуют 

дополнительных развязывающих устройств, т.е. имеют высокую – более 20дб – 

направленность. При этом в одном устройстве реализуются функции как полосно-

пропускающего (ППФ), так и полосно-заграждающего (ПЗФ) фильтра. Структурная схема 

НФБВ приведена на рис. 1  

 

ППФ НО2                    нагрузка 

 

           Рис. 1. Структурная схема направленного фильтра  

бегущей волны, где НО1 и НО2  – направленные 

ответвители; L1и  L2  –  четвертьволновые отрезки 

линии передачи 

 

      Вход                    НО1                    ПЗФ  

 

Для обеспечения электрических характеристик НФБВ необходимо обеспечить между 

замкнутым кольцевым резонатором, образованным вторичными каналами НО1 и НО2  и 

четвертьволновыми отрезками линии передачи L1 и L2, вдоль которого распространяется 

бегущая электромагнитная волна, и первым и/или вторым НО связь порядка 3 дБ 2. Только 

одновременное выполнение этих требований - наличие кольцевого резонатора бегущей 

волны, имеющего электрическую длину кратную длине рабочей волны , и его связи с 

каналами  входа и выхода порядка 3 дБ - позволяет реализовать требуемый фильтр.
 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, НФБВ в устройствах СВЧ приме-

няются редко. Это следствие больших габаритов и трудностей реализации в волновод-ном и 

коаксиальном исполнении, а также на основе симметричных полосковых линий. 

Перспективы минимизации НФБВ возникли в связи с использованием при создании 

СВЧ устройств микрополосковых линий передачи (МПЛ). Однако реализовать 

микрополосковый  НО на двух параллельных связанных МПЛ с переходным ослабле-нием 

порядка 3 дБ невозможно из-за технологических ограничений. Последнее связано с тем, что 

для реализации таких электрических параметров НО необходимо обеспечить протяженный, в 

четверть длины волны (λ/4), зазор между связанными МПЛ шириной менее 15 мкм, что 

существующие технологии производства МПЛ не обеспечивают. 

L1 L2 
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Известен НО на связанных линиях со связью в 3 дБ, созданный на основе много-

проводной МПЛ 3. Однако его конструктивное решение не позволяет образовать с 

помощью вторичных каналов НО замкнутый непрерывный контур – кольцевой резонатор, 

вдоль которого могла бы распространяться бегущая электромагнитная волна. Особенность 

такого НО в том, что между полюсами вторичного канала расположены полюса основного 

канала, что исключает реализацию кольцевого резонатора. 

Необходимый для создания микрополоскового НФБВ (МНФБВ) ответвитель 

предлагается реализовать, модифицировав известный НО типа “тандем“4. Идею 

модификации можно рассмотреть на основании структурных схем классического и 

модифицированного НО типа “тандем“, приведенных на рис.2.  

                      НО11            НО11 

      113                                           114  111     112 

      111         112   113       114 

                        а)      б) 

 

      123           124  123        124 

       121          122   121      122     НО12             

           НО12    

 

Рис. 2. Структурные схемы направленного ответвителя типа “тандем“: 

  классического (а) и модифицированного (б) 

 

Это составной ответвитель со связью порядка  3 дБ, образованный соединением двух 

четвертьволновых отрезков двух НО на двух связанных МПЛ, каждый из которых обладает 

связью порядка  8 дБ, создавая технологических проблем при реализации.  

Классический НО типа “тандем“  (рис. 2.а) образован двумя НО на двух связанных 

МПЛ (НО11 и НО12) со связью каждого 8,32 дБ. Один из каналов этих НО непосредст-венно 

связан с четвертьволновым отрезком МПЛ (111-112 с L4 и 123-124 c L3 соответ-ственно). 

Другой канал этих НО связан гальваническими перемычками со свободным полюсом 

четвертьволновых отрезков МПЛ (113-114 с L3 и 121-122 c L4). Сигнал СВЧ, поданный на 

полюс 121 “тандема“, на полюсах 111 и 114 “тандема“ будет иметь ослаб-ление 3,0 дБ, а его 

полюс 124  будет развязанным. 

Идея модификации классического НО типа “тандем“ показана на примере  струк-

турной схемы рис.2.б. Канал 123-124 НО12 с непосредственно связанным λ/4-отрезком МПЛ 

L3 теперь непосредственно связан с каналом 113-114 НО11. В то же время каналы 111-112 

НО11 и 121-122 НО12 теперь связаны с отрезком МПЛ L4 гальваническими пере-мычками. 

Однако передача СВЧ сигнала от полюса 121 “тандема“ на полюса 111 и 114 “тандема“ 

попрежнему имеет ослабление 3,0 дБ, а полюс 124 “тандема“ - развязанный. 

Так была решена указанная выше проблема конструктивно-технологической 

реализации микрополосковых НО со связью 3,0 дБ, вторичные каналы которых могут быть 

отрезками МПЛ L1 и L2 объединены в замкнутый кольцевой резонатор. 

Если заменить приведенные на рис.1 ответвители НО1 и НО2 модифицирован-ными 

описанным образом НО типа “тандем“, то структурная схема МНФБВ примет вид, 

приведенный на рис.3.  

  

 Рис. 3. Структурная схема МНФБВ: 

НО11, НО12– ответвители, а L3 и L4 - λ/4-        

отрезки МПЛ – элементы модифицированно-го 

НО1; НО21 и НО22 – ответвители, а L5 и L6 - λ/4-

отрезки МПЛ – элементы модифицированного 

НО2 

 

L4 L3 L4 L3 
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Базовая топология такого МНФБВ приведена на рис.4. При этом, как видно из рис.4, в 

предложенной конструкции микрополоскового НФБВ замкнутый кольцевой резонатор 

образован вторичными четвертьволновыми каналами НО11, НО21, НО22 и НО12 “тандема“, 

которые непосредственно соединены четвертьволновыми отрезками МПЛ L1, L6, L2 и L3 

соответственно. 
 

ПЗФ      НО11           НО21 Согласованная нагрузка 

2   4  

          

 

. Рис. 4. Вариант топологии 

базового МНФБВ  

 

 

     

                  

1 3 

 
Вход     НО12        НО22     ППФ 

 

Поскольку два НО “тандема“ соединены между собой отрезками МПЛ длиной  λ/4, а 

длина каждого НО – тоже λ/4, то электрическая длина резонансного кольца (резонатора 

бегущей волны), в предложенном базовом варианте конструктивной реализации МНФБВ, 

равна Lк= 2 λ, где λ – длина волны на рабочей (резонансной) частоте. При этом λ/4-отрезки 

МПЛ, расположенные внутри кольца между двумя НО “тандема“, соединены с основными 

каналами этих НО гальваническими перемычками.  

В предложенной конструктивно-технологической реализации МНФБВ обеспечено одно 

из основных условий функционирования – наличие непрерывного (замкнутого) кольцевого 

резонатора. Второе из условий – связь кольцевого резонатора порядка 3,0 дБ с каналами 

входа и выхода фильтра - должно обеспечиваться автоматически конструк-цией НО 

“тандема“, если правильно выполнить монтаж гальванических перемычек. 

Гальванические перемычки в СВЧ устройствах на связанных МПЛ применяются часто, 

например, в НО со связью в 3 дБ на основе многопроводной МПЛ 3.  Они выполняются 

пайкой (микросваркой) позолоченной фольгой или золотой проволокой  Ø15-25 мкм в 

зависимости от частотного диапазона фильтра.  

Но при этом необходимо обеспечить не только надежный гальванический контакт, но и 

исключить возможность (путем подбора высоты перемычек) излучения через перемычки для 

функционирования электродинамической системы, что не является технологической 

проблемой. 

Благодаря наличию НО в резонансном кольце возникают два взаимноорто-гональных 

резонанса стоячей волны, соответствующих электрической и магнитной связи. Когда обе 

резонансные частоты совпадают, то составляющие двух резонансных видов колебаний 

накладываются друг на друга и образуют в резонансном кольце чистую бегущую волну, 

которая распространяется по часовой стрелке. 

Существенным недостатком большинства из известных фильтров СВЧ на основе МПЛ 

5, которые относятся к классу зеркально отражающих устройств и основаны на отражении 

СВЧ энергии вне полосы пропускания фильтра, является необходимость их согласования с 

основным трактом. Поскольку необходимо чтобы коэффициент стоячей волны (Кстu ) в 

полосе пропускания был мал, а в полосе заграждения – достаточно большой, то именно Кстu 

определяет условия согласования любого фильтра с основным трактом, что создает 

определенные проблемы.  

L6 L5 L4 L3 

L2 

L1 
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В этом плане НФБВ имеют существенное преимущество по сравнению с другими 

селективными устройствами СВЧ. Принцип функционирования МНФБВ, как уже отмечено 

функционирования МНФБВ, как уже отмечено выше, основан на возникновении во 

вторичных каналах всех четырех НО, объединенных отрезками МПЛ в замкнутый кольцевой 

резонатор, резонанса в виде бегущей волны. Поскольку входным и выходным элементом 

МНФБВ являются НО, то МНФБВ имеет идеальное согласование с трактом, так как Кстu НО 

теоретически равен единице как при резонансе, так и вне его. А кольцевой резонатор не 

вносит рассогласования в основной тракт.  

Если сигнал (рис. 4) поступает в плечо 1, то плечо 4 будет развязанным, в плече  2 

будут реализованы характеристики ППФ, а в плече 3 - характеристики ПЗФ, т.е. реализованы 

параметры классического НФБВ. 

Длина резонансного кольца МНФБВ Lк=2λ. Если на частоте резонанса длина волны 

равна λ, то в полосе пропускания (выход ППФ) потери будут минимальными, т.е. почти 

полная передача энергии со входа фильтра на его выход ППФ. Приведенная на рис.4 

конструкция  МНФБВ защищена авторскими правами 6.   

Практически реализованы МНФБВ на частотах от 1,5 ГГц до 10,3 ГГц. Фильтры 

выполнены методом прецизионной фотолитографии на подложке из поликора толщиной 

1мм. Микрополосковый НФБВ на частоту f = 1,5 ГГц имел такие характеристики: во всех 

плечах фильтра Кстu≤1,2; прямые потери  не превышают 0,3 дБ; уровень подав-ления вне 

полосы пропускания – более 23 дБ. Фильтр частоту f = 9,9 ГГц имел Кстu≤1,35; прямые 

потери - не более 0,6 дБ, уровень подавления вне полосы - не менее 19 дБ. Полоса 

пропускания МНФБВ по уровню 3 дБ не более 4% от рабочей частоты. 

Приведенные характеристики микрополосковых НФБВ практически подтверждают, 

что нагруженная добротность кольцевого резонатора фильтра аналогична нагруженной 

добротности единичного диэлектрического резонатора. Но при этом и сам резо-натор, и 

фильтр, и СВЧ устройство, в которое они входят, можно реализовать в едином 

технологическом цикле, т.е. в виде монолитного чипа. 

Кроме указанных (в плане согласования с трактом) недостатков известных фильтров на 

МПЛ они не могут иметь управляемые характеристики в силу конструктивных реализаций. 

Это связано с тем, что встраивание в структуру фильтра любого нелиней-ного элемента 

создает неоднородность. В результате – нарушение резонанса, что ведет не только к 

рассогласованию с основным трактом, но и к потере селективных свойств. 

 МНФБВ в этом плане имеет преимущество. Как отмечено выше, кольцевой резо-натор 

не вносит рассогласования в основной тракт. Поэтому в него можно встроить активный 

элемент А без ухудшения селективных свойств фильтра. Такой активный (с усилением) 

фильтр (рис. 5,а) был реализован 7.  

 
 

                                 a)                                                                         б) 

A 

≈ 

 f, отн.ед. 

 α, дБ 

0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 

5.0 

1.0 

-15.0 

-25.0 

 

3.0 

-1.0 

 
Рис. 5. Активний МНФБВ: а - структурная схема, 

     б - АЧХ канала ППФ МНФБВ:  

          - пассивного;                 - активного 



 37 

 

Частотно-селективные свойства такого МНФБВ не ухудшились. Но в то же самое время 

улучшены характеристики – потери ППФ-плеча МНФБВ не только скомпенсиро-ваны, но и 

получено усиление (рис.5,б) на резонансной частоте. Увеличена также крутизна фронтов и, 

как следствие, возросло подавление сигнала вне рабочей полосы. 

Вывод. Используя те же преимущества МНФБВ, можно в резонансное кольцо встроить 

нелинейные элементы с иными (не усилительными) свойствами и получить возможность 

управления другими параметрами МНФБВ. 
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ПРЕЦИЗІЙНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВІДЕОСИГНАЛІВ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 
 

У роботі запропоновано метод побудови аналогових функціональних перетворювачів 

відеосигналів довільної форми з підвищеною швидкодією та точністю, що базується на 

відшуканні та математичному обґрунтуванні альтернативного схемного рішення пристрою. 

Розглянутий логарифмічний перетворювач сигналів, що надходять в масштабі реального часу, 

забезпечує неперервне перетворення інформації незалежно від характеру сигналу, включаючи 

амплітуду, спектральний склад та його полярність. 

Ключові слова: перетворювачі відеосигналів, математичне обґрунтування. 
 

В работе предложен метод построения аналоговых функциональных преобразователей 

видеосигналов произвольной формы с повышенным быстродействием и точностью, 

базирующийся на отыскивании и математическом обосновании альтернативного схемного 

решения устройства. Рассмотренный логарифмический преобразователь сигналов,  

поступающих в масштабе реального времени, обеспечивает непрерывное преобразование 

информации независимо от характера сигнала, включая его амплитуду, спектральный состав и 

полярность. 

Ключевые слова: преобразователи видеосигналов, математическое обоснование. 
 

The method of construction of analog functional transformers of complex signals of arbitrary form 

with the promoted fast-acting and exactness, being based on searching for and mathematical ground of 

alternative scheme decision of device is offered. The considered logarithmic transformer of signals 

entering in a real time scale factor provides continuous transformation of information regardless of 

character of signal, including his amplitude, spectral composition and polarity. 

Keywords: video converters, mathematical justification. 
 

Вступ. Наряду з бурхливим розвитком цифрових технологій аналогове функціональне 

перетворення сигналів продовжує залишатися широко застосовуваним у тих випадках, коли 

від перетворювачів вимагається висока швидкодія, максимальна завадозахищеність, 

відсутність прояву побічних ефектів, що супроводжують операції квантування та 

дискретизації сигналів, а саме в приймачах радіолокаційних станцій, багатьох вузлах систем 

автоматичного керування, у вимірювальних підсилювачах тощо, тобто в ряді випадках, коли 

перехід в цифрову форму у даному місці сигнального ланцюга не є доцільним або навіть і 

неможливий [1]. 

Аналіз існуючих рішень та постановка задачі. Для побудови логарифмічного 

перетворювача сигналів довільної форми, призначеного для їх неперервної обробки, найбільш 

придатним є використання аналогових підсилювачів у поєднанні з елементами з відповідною 

нелінійною характеристикою [2-5]. В якості такого нелінійного елемента може виступати 

напівпровідниковий p-n перехід діода або транзистора, вольт-амперна характеристика якого 

описується моделлю Еберса-Молла: 
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де id – струм в колі p-n переходу, i0 – зворотній струм насичення, Ud – різниця 

потенціалів, прикладена до переходу, 
e

kT
T   – температурний потенціал, який 

визначається постійною Больцмана k, абсолютною температурою напівпровідникового 

елемента T та зарядом електрона e. 

Зворотній вираз дає наближено логарифмічну залежність напруги Ud від струму id, яка 

тим точніша, чим більше відношення id/i0     



 39 











 1ln

0i

i
U d

Td .             (1) 

З врахуванням того, що для більшості кремнієвих діодів та транзисторів малої 

потужності зворотній струм i0 при кімнатній температурі не перевищує одиниць наноампер, 

а його типове значення ще менше, можна застосувати цей елемент для здійснення 

логарифмічного перетворення з достатньо високою точністю, якщо представити вхідний 

сигнал у вигляді струму id, значно більшого за i0, а вихідний результат контролювати за 

значенням напруги Ud на p-n переході. Варіанти застосування операційних підсилювачів 

(ОП) для реалізації зазначеного алгоритму наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Варіанти схемної реалізації одностороннього логарифмічного перетворювача  

В схемах використовуються такі ідеалізовані властивості ОП, як відсутність вхідних 

струмів та нескінченний статичний коефіцієнт підсилення. В такому випадку справедливі 

співвідношення 
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де через Uвх, iвх та Uоп, iоп позначено величину напруги та струму вхідного та опорного 

сигналів відповідно, Rвх та Rоп – опори позначених на схемі резисторів. 

Оскільки робочою полярністю таких перетворювачів є тільки позитивні вхідні сигнали, 

з метою запобігання насичення виходу ОП у випадку надходження сигналів протилежної 

полярності в обох схемах встановлено захисні обмежуючі елементи VD та VT2 відповідно.  

Скориставшись виразом (1) отримаємо залежність вихідного сигналу від вхідного 

сигналу робочої полярності (струму або напруги): 
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якщо ж вважатимемо, що опорний струм iоп значно перевищує зворотній струм i0, 

результат можна спростити: 
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де âõ
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U
RiU 1  – приведене до входу значення постійного опорного сигналу, 

U  – незалежна від вхідного сигналу складова виразу (2). 

Таким чином, вихідний сигнал складається з двох частин – пропорційної логарифму 

вхідного сигналу та деякої константи U . Зазвичай цю константу компенсують, 

застосовуючи відповідні схемні рішення. Тоді функція перетворення зводиться до вигляду: 
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Аналізуючи результат, можна зауважити, що коректне перетворення має місце лише 

для сигналів, що перевищують рівень приведеної опорної напруги Uоп1, і чим більше це 
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перевищення, тим результат точніший. Природно виникає потреба максимально зменшити 

Uоп1, але окрім обмеження з боку забезпечення необхідного запасу співвідношення опорного 

і зворотного струмів, ми стикнемося з іншою проблемою, пов’язаною з кінцевою 

швидкодією реальних ОП. Будь-який операційний підсилювач являє собою інтегруючий 

елемент з певною постійною часу. Яким би не був ОП за швидкодією, обов’язково існує 

частота, вище якої коефіцієнт підсилення інтегратора стає меншим за одиницю. Ця 

властивість визначає цілком реальну кінцеву (а не скільки завгодно малу) постійну часу 

інтегрування вхідного сигналу, але водночас робить ОП універсальним активним елементом, 

придатним для використання в пристроях, властивості яких визначаються тільки зовнішніми 

по відношенню до ОП елементами. Частота одиничного підсилення f0 більшості ОП 

становить від одного до кількох десятків мегагерц в залежності від заявленої швидкодії, за 

якої постійна часу інтегрування 021 fti   розташовується відповідно в межах від 0,15 мкс 

до одиниць наносекунд. Наведені часові значення досить малі, але цього, виявляється, не 

завжди достатньо для забезпечення нормальної роботи розглядуваного варіанта 

перетворювача. Аналізу причин прояву зазначених нижче недоліків та відшуканню способів 

їх ефективного подолання і присвячено дану статтю. 

Реалізація перетворювачів за наведеним класичним варіантом має суттєві недоліки, що 

проявляються за певної форми вхідних сигналів. На рис. 2, а та 3, а наведено результати 

моделювання роботи логарифматора з сигналами у вигляді послідовності пар імпульсів 

протилежної полярності зі змінюваною вчетверо амплітудою (в мілівольтах) у такій 

черговості: 32, 8, 2, 8, 32 – в першому випадку, та 1024, 256, 64, 256, 1024 – в другому 

відповідно (малі та великі сигнали). 

   
Рис 2. Одностороннє перетворення імпульсних сигналів малої амплітуди  

за відсутності (а-б) та наявності (в-г) випадкових завад 

   
Рис 3. Одностороннє перетворення імпульсних сигналів великої амплітуди  

за відсутності (а-б) та наявності (в-г) випадкових завад 
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Для зручності спостереження вихідний сигнал, який в розглядуваних реалізаціях 

перетворювачів має не співпадаючу з вхідним сигналом негативну робочу полярність, на всіх 

діаграмах зображено інвертованим. 

Встановлено, що навіть за відносно немалих рівнів сигналу розглядуваний 

перетворювач не здатний виконати якісну обробку сигналу і допускає грубі відхилення 

результату від розрахункового значення (ідеалізований вихідний сигнал для порівняння 

показано пунктирною лінією). Картина додатково спотворюється за наявності випадкових 

завад, амплітуду яких було задано на рівні 4 мВ та 128 мВ для менших та більших сигналів 

відповідно (рис. 2, в та 3, в). І хоча класичний логарифматор непогано справляється з 

сигналами великої амплітуди (рис. 3, б), введення відносно невеликих завад і в цьому 

випадку суттєво погіршує його роботу (рис. 3, г). 

Причини прояву зазначеного недоліку перетворювача полягають в намаганні обробити 

сигнал неробочої полярності, що призводить до порушення початкового стану 

логарифматора (з фіксованим опорним струмом i0 в p-n переході) на тривалий час, швидкість 

повернення до якого обмежена швидкодією застосованих ОП. Так, якщо постійна часу 

вбудованого інтегратора ОП ti = 0,1 мкс, а еквівалент опорного сигналу Uоп дорівнює 1 мВ, 

швидкість повернення до початкового стану за умови нульового вхідного сигналу не 

перевищуватиме 1 мВ/0,1 мкс = 10 мВ/мкс, що і спостерігається при моделюванні (рис. 2, б). 

Розв’язання задачі. Подолати виявлений недолік можна, обмеживши можливості 

формування на виході ОП сигналу неробочої полярності значної величини. Призначені для 

цього захисний діод або транзистор (рис. 1) забезпечити цього не можуть, оскільки для їх 

відкривання хоча б до значення малого опорного струму слід подолати різницю потенціалів 

у U2 , яка досягає майже 1 В. В порівнянні з робочою зоною логарифмування (адже за 

виразом (2) при зміні вхідних сигналів від 1 мВ до 10 В одержуємо вихідний сигнал лише в 

діапазоні від 17 мВ до 230 мВ) – це значна величина. 

Пропонується вихід, який полягає в штучному зближенні умов відкривання робочого і 

захисного p-n переходів аж до повного збігу їх опорних струмів у вихідному стані відповідно 

до схеми рис. 4. Схема логарифматора, утворена на основі двох комплементарних 

транзисторних струмових дзеркал зі штучно роз’єднаними емітерами, набуває повністю 

симетричної форми і здатності однаково реагувати на сигнали взаємно протилежної 

полярності. Початковий опорний струм всіх транзисторів формується однаковими опорами 

Rоп1 і Rоп2 від джерел різної полярності +Uоп і –Uоп. Транзистори VT1 і VT2 виконують 

функцію логарифмування, а VT3 і VT4 формують необхідний зсув вихідного сигналу на 

величину U  для кожного з плечей. 

 
Рис. 4. Схемна реалізація симетричного логарифмічного перетворювача сигналів 

Закон симетричного логарифмічного перетворення має вигляд непарної функції: 
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де приведений до входу еквівалент опорної напруги Uоп1 обчислюється аналогічним 

першому випадку чином 
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Зазначимо, що дана реалізація перетворювача не потребує додаткових заходів для 

компенсації постійної складової вихідного сигналу U , оскільки за логікою побудови схеми 

вона скомпенсована автоматично. Однак потенціал зсуву U  можна спостерігати на база-

емітерних переходах транзисторів VT3 і VT4 та за його значенням зробити висновок про 

ступінь перевищення опорного струму над зворотнім згідно з виразом 
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наявність якого необхідна для забезпечення стабільності параметрів перетворювача. 

Результати реагування симетричної схеми на ті ж самі вхідні сигнали, що і в 

попередньому випадку, наведено на рис. 5 і 6. На діаграмах б і г знову зображено пунктиром 

розрахунковий ідеалізований вихідний сигнал для випадку застосування ОП з необмеженою 

швидкодією. Слід відзначити, що порушень в роботі пристрою, які мали місце в класичній 

реалізації схеми, не спостерігається зовсім, а деяке відхилення від ідеального результату 

зумовлене лише виходом спектру вхідного сигналу за дещо обмежену смугу пропускання 

перетворювача для найменших сигналів, за яких диференціальній коефіцієнт передачі даної 

нелінійної системи вхвих dUdU  починає перевищувати одиницю. 

   
Рис. 5. Двостороннє перетворення імпульсних сигналів малої амплітуди  

за відсутності (а, б) та наявності (в, г) випадкових завад 

   
Рис. 6. Двостороннє перетворення імпульсних сигналів великої амплітуди  

за відсутності (а, б) та наявності (в, г) випадкових завад 
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Важливим показником якості логарифмічного перетворення є стабільність крутизни 

перетворення Kпер в межах робочого діапазону амплітуд сигналів, визначеної як відношення 

абсолютного приросту вихідного сигналу до відповідного йому приросту логарифма 

вхідного сигналу: 

  вх

вих
вх

вхвх

вих

вх

вих
пер

dU

dU
U

dUU

dU

Ud

dU
K 

/1)ln(
.                                     (5) 

Наведений параметр має розмірність вихідного сигналу, а його асимптотичне значення 

для обох розглядуваних варіантів при 11 опвх UU , визначене за виразом (5) з врахуванням 

відповідних законів перетворення (3) та (4), дорівнює температурному потенціалу T , що в 

нормальних кліматичних умовах становить орієнтовно 25 мВ і чисельно співпадає з 

величиною приросту вихідного сигналу при відносній зміні вхідного в е
1
 разів (де e – основа 

натурального логарифма) . 

Реалізація перетворювача за симетричною схемою виявила додаткові переваги в 

порівнянні з класичним варіантом, які також проявляються при малих сигналах. На рис. 7 

представлено повні статичні характеристики (а, б) та діаграми крутизни перетворення (в, г) 

для трьох варіантів логарифмічних перетворювачів: 1 – класичного одностороннього, 2 – 

симетричного двостороннього, 3 – ідеалізованого, математично точного. Початкову зону 

характеристик для малих вхідних сигналів (на рівні до одиниць мілівольт) показано у 

збільшеному масштабі (рис. 7, б та г). 

 

 
Рис. 7. Статичні характеристики логарифмічних перетворювачів (а, б) та  

крутизна перетворення  (в, г) 

Характеристики за варіантами 1 і 2 зображено для однакового значення еквівалента 

опорної напруги Uоп1=1 мВ. Саме при такому рівні вхідного сигналу спостерігається 

двократне зменшення крутизни в порівнянні з асимптотичним значенням у обох варіантів 



 44 

перетворювачів. Відмінності починаються при зростанні сигналів вище 2 мВ: одна й та ж 

сама крутизна, що наближається до асимптотичного значення, за другим варіантом 

досягається при вхідному сигналі, меншому у 2-4 рази, ніж за першим (детальні дані для 

порівняння наведено в таблиці), а тому новий варіант є більш прийнятним з точки зору 

точності логарифмічного перетворення. 

Таблиця 

Порівняння рівнів вхідних сигналів в початковій зоні перетворення  

за умов одержання однакової крутизни Kпер для обох варіантів 

Параметр Значення 

Uвх1, мВ 3 5 9 14 19 26 30 34 43 50 

Uвх2, мВ 2 3 4 5 6 7 7,5 8 9 10 

Kпер1 = Kпер2, мВ 18,5 21,0 22,6 23,4 23,8 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 

Uвх1/Uвх2 1,50 1,67 2,25 2,80 3,17 3,71 4,00 4,25 4,78 5,00 

Запропоноване схемне рішення пристрою забезпечує автоматичне налаштування 

початкового стану перетворювача, зокрема збалансованість вихідної напруги за відсутності 

вхідного сигналу. Поєднання комплементарних логарифмічних характеристик робить 

перетворювач придатним для обробки сигналів будь-якої полярності, що розширює 

можливості його практичного застосування. Найбільша стабільність параметрів 

перетворювача досягається при використанні напівпровідникових нелінійних елементів, що 

входять до його складу, в інтегральному виконанні, зокрема в одному спільному кристалі. 

Висновок. В даній статті було розглянуто існуючі підходи до побудови аналогових 

логарифмічних перетворювачів сигналів та проаналізовано причини виникнення та кількісні 

значення прояву їх недоліків. Запропоновано новий варіант двостороннього аналогового 

логарифмічного перетворювача відеосигналів довільної форми, який дозволяє реалізувати 

функціонування операційних підсилювачів, застосованих в якості активних елементів, у їх 

повній смузі пропускання та підвищити статичну і динамічну точність відтворення 

логарифмічного закону у розширеному діапазоні амплітуд вхідних сигналів.  

Розглянутий логарифмічний перетворювач сигналів, що надходять в масштабі 

реального часу, забезпечує неперервне перетворення інформації незалежно від характеру 

сигналу, включаючи його амплітуду, спектральний склад та полярність. 
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УДК 681.518.5                                                                                  Кожедуб Ю.В. (ВІКНУ) 
 

ДІАГНОСТИКА ЦИФРОВИХ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ 

РЕЗО УДОСКОНАЛЕНИМ МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ 

НАВАНТАЖЕННЯ 
 

Розглядається загальний підхід до процесу діагностування цифрових вторинних джерел 

живлення радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу 

навантаження. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів цифрових 

вторинних джерел живлення в динамічному режимі відносно зміни навантаження. 

Ключові слова: діагностика, показник якості,  вторинне джерело живлення. 
 

Рассматривается общий подход к процессу диагностирования цифровых вторичных 

источников питания радиоэлектронных средств вооружений усовершенствованным методом 

динамического воздействия нагрузки. Данный метод дает возможность проводить измерение 

диагностических параметров цифровых вторичных источников питания в динамическом 

режиме относительно изменения нагрузки. 

Ключевые слова: диагностика, показадель качества, вторичный источник питания. 
 

The general going is examined near the process of diagnosticating of digital secondary sources of 

feed of radio electronic facilities of arming with the improved method of dynamic influence of loading. 

This method gives an opportunity to conduct measuring of diagnostic parameters of digital secondary 

sources of feed in the dynamic mode in relation to the change of loading. 

Keywords: diagnostics, показадель internalss,  secondary source of feed. 

 

Вступ. У Збройних Силах України експлуатується і знаходиться на збереженні велика 

кількість радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Своєчасне виявлення й усунення 

причин відмов РЕЗО на місці експлуатації приводить до підвищення кількісних 

характеристик надійності і зниженню витрат на їх експлуатацію. Тому висуваються високі 

вимоги до засобів діагностування цих об’єктів [1]. 

До складу об’єктів РЕЗО входять цифрові вторинні джерела живлення (ЦВДЖ). 

Проведення якісного діагностування цифрових вторинних джерел живлення об’єктів РЕЗО 

залежить від методу діагностування, адекватності діагностичної моделі (ДМ) об'єкта 

діагностування і методики діагностування. Умовою прояву дефекту є зміна діагностичних 

параметрів (ДП) при виникненні будь-якого дефекту у ЦВДЖ [2]. Вибір ДП є однією з 

основних задач при розробці методу діагностування. Для її розв’язання необхідно розробити 

таку ДМ, яка дозволяє оцінити вплив різних дефектів на діагностичні параметри ЦВДЖ. 

У даній статті вирішується задача загального підходу до процесу діагностування 

ЦВДЖ удосконаленим методом динамічного навантаження, що дозволяє проводити 

діагностування цифрових вторинних джерел живлення із заданою вірогідністю при 

динамічній зміні навантаження на ЦВДЖ.  

Виклад основного матеріалу. Суть удосконаленого методу динамічного навантаження 

[3] полягає в тому, що в якості діагностичного параметра використовується значення 

напруги, яка виміряється за час установлення перехідного процесу (ПП) в схемі ЦВДЖ при 

зміні навантаження в гранично припустимих межах. При вимірі даного діагностичного 

параметра виконуються вимоги прояву й транспортування будь-якого дефекту в контрольну 

точку. 

Однією з переваг методу є те, що він має більшу чутливість і інформативність, тому що 

умови для роботи елементів ЦВДЖ у цьому випадку виявляються значно жорсткішими. Це 

пояснюється тим, що перехідний процес в динамічному режимі роботи ЦВДЖ найбільш 

повно відображає його реальний рівень працездатності. У цьому випадку елементи, які 

знаходяться у передвідмовному стані й важко піддаються контролю традиційними методами, 

спотворюють перехідний процес, змінюючи показники його якості. 

Друга перевага методу полягає в тому, що при його використанні вдається значно 

скоротити час, який затрачується на діагностування ЦВДЖ. Це досягається за рахунок 
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використання одного показника якості перехідного процесу, який з необхідною вірогідністю 

характеризує працездатність ЦВДЖ. 

З погляду простоти апаратурної реалізації динамічної зміни вхідної напруги для 

динамічного контролю ЦВДЖ у часовій області найбільше практичне застосування знайшла 

східчаста функція 1(t). Крім того, східчастий вплив є найбільш несприятливим для 

досліджуваного об'єкта контролю і тому найбільш повно характеризує його працездатність. 

Подача східчастої функції на вхід об'єкта є сильно діючим і відносно незвичайним 

вхідним збурюванням для більшості ЦВДЖ і дозволяє проводити діагностування ЦВДЖ по 

перехідній функції тому, що вона несе в собі інформацію про реакцію системи на весь спектр 

частот. При цьому перехідний процес визначається показниками якості (ПЯ). 

Практичне використання безпосередньо показників якості ПП для оцінки технічного 

стану ЦВДЖ при контролі ТС може бути обґрунтованим тільки в тому випадку, якщо буде 

встановлений зв'язок між параметрами ЦВДЖ і показниками якості ПП. Між показниками 

якості ПП існує кореляційний зв'язок. Головною причиною цього зв'язку є те, що значення 

всіх показників якості ПП визначаються загальною для них передатною функцією 

еквівалентної САУ, що залежить від динамічних властивостей складових елементів і від 

значення їх параметрів. Якщо виміряти значення необхідної кількості показників якості ПП, 

то можна вказати область, у якій будуть перебувати значення інших показників якості, тобто 

вид перехідного процесу. Тому необхідно визначити мінімальну кількість показників якості 

ПП для визначення технічного стану ЦВДЖ з заданою достовірністю. 

Аналіз показників якості ПП проведений на прикладі послідовного коливального 

контуру, передатна функція якого має вигляд:  
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ξ  – відносний коефіцієнт загасання,  

ω/1 LCT  - відповідна постійна часу ланцюга,  

ωσ jp   - комплексна змінна зображення функції. 

У якості ДП можуть бути використані наступні показники якості перехідного процесу 

(рис. 1): величина встановленого значення вихідної напруги Yвcт; час встановлення tв; час 

регулювання tр при помилці =0,05Yвcт; перерегулювання =Y/Yвcт; відстань між двома 

точками перетинання вихідною величиною рівня, що дорівнює сталому значенню – 

напівперіоду коливань , або зворотна величина – частота коливань  2/1f . Заданими 

параметрами для послідовного коливального контуру є значення елементів системи R, C, L.  

Вибір ДП із числа показників якості ПП варто проводити відповідно до наступних 

основних вимог: інформативність, величина коефіцієнта кореляції з іншими параметрами й 

можливість практичного виміру. Розглянемо ці вимоги. 

Саму більшу інформативність має той ПЯ, у якого сама більша швидкість зміни при 

зміні параметрів коливального контуру. Крім того, інформативний ПЯ повинен 

характеризувати форму перехідного процесу.  

Аналіз показників якості ПП показав, що найбільші зміни зазнає перерегулювання . 

Проте по окремо взятому ПЯ не можна однозначно зробити висновок про величину 

електричних параметрів схеми, тобто один ПЯ не характеризує весь перехідний процес. Крім 

того, при фіксованому часі встановлення, регулювання, перерегулювання або іншому ПЯ, 

перехідний процес може мати різний вигляд. Тому в якості ДП необхідно використовувати 

більшу ніж один показник якості перехідного процесу. 

 



 47 

 

tв tр 

Yвст 

1 
σ 

T0 
Y 

α 

t 

 
 

Рис. 1. Показники якості системи перехідного процесу 

 

Ступінь лінійного зв'язку між показниками якості ПП при зміні параметрів R, С і L 

визначається коефіцієнтом кореляції. Чим ближче до одиниці модуль коефіцієнта кореляції, 

тим точніше подання однієї випадкової величини через іншу. 

Аналіз коефіцієнтів кореляції між ПЯ перехідного процесу показав, що для 

діагностування ЦВДЖ досить вимірювати один з показників якості ПП при іншому 

фіксованому. Зокрема вимірювати на виході ЦВДЖ встановлене значення вихідної напруги 

Yвих в момент  і перевіряти чи вона дорівнює встановленого значення вихідної напруги Yвcт 

або  при досягненні вихідної напруги встановленого значення вихідної напруги Yвcт.  

Діагностична модель ЦВДЖ, це його формальний опис, що відображає залежність 

вихідної реакції ЦВДЖ від зміни навантаження в динамічному режимі. Вона дозволяє 

встановлювати зв'язок показників якості перехідного процесу ЦВДЖ з параметрами його 

вихідного сигналу і визначати найбільш інформативні для проведення діагностування [4]. 

Розробка діагностичної моделі ЦВДЖ проводиться за допомогою метода простору 

станів. Його особливість полягає в тому, що розглядаються динамічні властивості пристрою 

й елементи функціональної схеми заміняються динамічними ланками, які описуються 

передаточними функціями, а ЦВДЖ у цілому розглядається як еквівалентна САУ. Як 

діагностичні параметри при цьому використовуються визначені вище показники якості 

перехідного процесу.  

Побудова діагностичної моделі ЦВДЖ проводиться в наступній послідовності: 

1. Побудова функціональної схеми ЦВДЖ за принциповою схемою. 

2. Аналіз функціональних особливостей ЦВДЖ і декомпозиція його на канали, тракти 

й блоки на основі динамічних, інформаційних, конструктивних і інших зв'язків. 

Декомпозиція ґрунтується на тому, що хоча процеси, що протікають у різних частинах 

ЦВДЖ і на різних етапах його роботи, взаємозалежні й обумовлені, процес роботи в цілому 

можна розбити на ряд послідовно-паралельних етапів, що протікають у часі, на кожному з 

яких пристроєм вирішується окреме завдання. 

3. Подання елементів функціональної схеми ЦВДЖ елементарними динамічними 

ланками.  

Оскільки багато елементів ЦВДЖ, що відрізняються між собою по конструкції й 

фізичній природі, можуть бути описані однотипними рівняннями динаміки, то є можливість 

всі ці елементи представити однією діагностичною моделлю. 

4. Розробка структурної схеми системи автоматичного управління цифрового 

вторинного джерела живлення, що складається з типових динамічних ланок з використанням 

структурних перетворень. 

5. Перетворення структурної схеми системи автоматичного управління в розширену 

схему в змінних стану. 

6. Складання диференціальних рівнянь за розширеною схемою в змінні стану. 

7. Розробка перехідного процесу для вектора виходу. 

8. Визначення діагностичних параметрів, що дозволяють оцінити технічний стан 
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ЦВДЖ у вигляді напруги Yвих в момент . 

9. Визначення області працездатності еквівалентної САУ в просторі діагностичних 

параметрів у вигляді нижньої і верхньої границь довірчого інтервалу Yн вих і Yв вих в момент  

при довірчій імовірності Рд=0,95. 

Діагностування ЦВДЖ проводиться за наступною методикою: 

1. Цифрове вторинне джерело живлення підключається до пристрою контролю 

технічного стану [5]. Проводяться ініціалізація ЦВДЖ і відповідні комутації ланцюгів. 

2. По команді «Пуск» запускається програма контролю.  

Вихідна напруга ЦВДЖ Yвих вимірюється в наступних режимах: 

а) при напрузі живлення ЦВДЖ Uж=Uном та опорі навантаження Rн=Rном, якщо виміряне 

Yвих входить у довірчий інтервал Yн вих – Yв вих, то ЦВДЖ умовно справний. У випадку, коли 

виміряне Yвих не попадає в довірчий інтервал, то ЦВДЖ несправний; 

б) при Uж=Uном, Rн=Rн ном+0,5Rн ном перевіряються умови п.2.а; 

в) при Uж=Uном, Rн=Rн ном-0,5Rн ном перевіряються умови п.2.а. 

Якщо при всіх трьох вимірах виконані умови, що виміряне значення Yвих входить у 

довірчий інтервал Yн вих – Yв вих, то приймається рішення, що ЦВДЖ справний. 

Якщо хоча б при одному вимірюванні виміряне значення Yвих не попадає в довірчий 

інтервал Yн вих – Yв вих, то приймається рішення, що ЦВДЖ несправний. 

Висновки. Таким чином, в роботі приведено загальний підхід до процесу 

діагностування цифрових вторинних джерел живлення радіоелектронних засобів озброєнь 

удосконаленим методом динамічного впливу навантаження, а саме:  

1. Визначені суть і основні особливості удосконаленого методу динамічного впливу 

навантаження.  

2. Обґрунтовано вибір необхідної кількості діагностичних параметрів та визначено 

область працездатності еквівалентної САУ в просторі діагностичних параметрів у вигляді 

нижньої і верхньої границь довірчого інтервалу вихідної напруги ЦВДЖ. 

3. Приведені основні етапи побудови діагностичної моделі ЦВДЖ для проведення 

діагностування удосконаленим методом динамічного впливу навантаження. 

4. Приведено методику проведення діагностування ЦВДЖ, яка дає можливість 

визначити його технічний стан. Використання даної методики скорочує число діагностичних 

параметрів, час, що необхідний для проведення діагностування ЦВДЖ і дозволяє 

максимально автоматизувати процес діагностування. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ 

АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРІЛЬБИ 

АРТИЛЕРІЙСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Проведено дослідження впливу метрологічних характеристик вимірювальних приладів 

засобів артилерійської розвідки, які характеризують точність на показник ефективності 

стрільби артилерійського комплексу. За результатами досліджень визначені пріоритетні 

шляхи модернізації вимірювальних приладів засобів артилерійської розвідки. 

Ключеві слова: засоби артилерійської розвідки, метрологічні характеристики, точность, 

вимірювальні прилади.  

 

Проведено исследование влияния метрологических характеристик измерительных 

приборов средств артиллерийской разведки, которые характеризуют точность на показатель 

эффективности стрельбы артиллерийского комплекса. По результатам исследований 

определены приоритетные пути модернизации измерительных приборов средств 

артиллерийской разведки. 

Ключевые слова: средства артиллерийской разведки, метрологические характеристики, 

точность, измерительные приборы. 

 

A study of the impact of metrological characteristics of measuring instruments of artillery 

intelligence that characterize the accuracy of measurement of performance shooting artillery complex. 

According to the research priority identified ways to modernize instrumentation of artillery 

reconnaissance. 

Keywords: tools artillery reconnaissance, metrological characteristics, accuracy, measuring 

instruments. 

 

Вступ. Ефективність вогневого ураження артилерією залежить від якісного проведення 

заходів підготовки стрільби, що в себе включає визначення координат цілі, топогеодезичну, 

балістичну, технічну, метрологічну підготовку та підготовку вихідних даних для стрільби. 

Важливе місце, серед перерахованих заходів, займають заходи визначення координат цілі, 

так як без них неможливо виконання будь які задачі артилерійським комплексом. Для 

виконання цих заходів у артилерійської розвідці використовують різні вимірювальні прилади 

з визначеними метрологічними метрологічних характеристиками. 

Постановка задачі дослідження. На сучасному етапі розвитку техніки є можливість 

здійснити заміну існуючих вимірювальних приладів засобів артилерійської розвідки на 

прилади з найбільш покращеними метрологічними метрологічних характеристиками, які 

характеризують точність роботи. Але виникає питання на які метрологічні метрологічних 

характеристики цих засобів необхідно звернути увагу під час розробки або модернізації цих 

вимірювальних приладів. 

Аналіз проведених досліджень [1-3] показує, що дослідження проводились тільки з 

визначення пріоритетності виду засобу підготовки стрільби під час виконання завдань 

артилерійським комплексом, а питання впливу метрологічних характеристик цих засобів не 

розглядалося.  

Мета статті. З метою визначення на які метрологічних характеристик точності роботи 

необхідно приділити більш уваги при модернізації або розробки нових вимірювальних 

приладів (апаратури) артилерійської розвідки, пропонується провести дослідження їх 

чутливості на показник ефективності стрільби. Рішення цієї задачі передбачає розробку 

моделі оцінки впливу точнісних метрологічних характеристик засобів артилерійської 

розвідки в цей показник та визначення методом регресійного аналізу вагових коефіцієнтів 

при кожній метрологічній характеристиці.  
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Основна частина. Згідно з даними [1], основна задача розвідки полягає у визначенні 

координат цілей. Ця задача вирішується, як правило, полярним методом. При цьому способі 

застосовуються кутовимірювальні і дальномірні вимірювальні прилади, помилки яких 

об’єднуються в  кругову серединну помилку цЕ  визначення координат цілі: 
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,                                           (1) 

де  бЕ - кругова серединна помилка в координатах пункту спостереження; 

дцЕ - серединна помилка визначення відстані до цілі; 

Е - серединна помилка визначення дирекційного кута; 

Е - серединна помилка виміру кута між напрямками на орієнтир і ціллю; 

кД - відстань між спостережним пунктом і ціллю. 

Помилка роботи засобів розвідки  визначається [2]: 

по дальності 

 22

öhööxð ctgÅÅÅ  ,                                                 (2) 

де hцЕ - середня помилка визначення висоти цілі; 

     ö - кут місця цілі; 

за напрямком 

 22 001,0 ортцzр ЕДЕЕ  ,                                              (3) 

де тД - дальність до цілі топографічна; 

    орЕ - середня помилка орієнтування гармати в горизонтальній площині ( ЕЕор  ). 

Сумарні помилки заходів підготовки стрільби по дальності хЕ  та по напрямку zЕ , 

визначаються [3] сумою незалежних помилок вимірювальних приладів засобів розвідки 

( õðÅ , zðÅ ), обчислень ( õîÅ , zîÅ ), топогеодезичної ( õòÅ , zòÅ ), метеорологічної ( õìÅ , zìÅ ), 

балістичної ( õáÅ ) і технічної підготовки ( õòåõÅ , zòåõÅ ): 

по дальності: 

222222

õîõòåõõáõìõðõòx ÅÅÅÅÅÅÅ  ,                                         (5) 

 

за напрямком: 

22222

zîzòåõzìzðzòz ÅÅÅÅÅÅ  .                                                  (6) 

 

З метою врахування параметрів розсіювання снарядів сумарні помилки заходів 

підготовки стрільби перераховують у зведені серединні помилки пострілу [3] по дальності 

( 0дЕ ) і  напрямку ( 0нЕ ). Для артилерійської батареї вони визначаються: 
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де  s – витрата снарядів на гармату; 

              dг – кількість гармат в батареї; 

              N – загальна витрата снарядів на ціль; 
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           бzбх ЕЕ ,  – серединні помилки роботи засобів підготовки стрільби по дальності і за 

напрямком, які повторюються для всіх батарей в дивізіоні.   

Отримані значення підставляються у методику розрахунку математичного очікування 

числа уражених цілей яка наведена на рис. 1.  
 

ВИЗНАЧЕННЯ  ВИТРАТИ 

СНАРЯДІВ 
1. В залежності від типу вогневого 
засобу, визначаємо коефіцієнт, 
враховуючий можливості режиму 
вогню: 

253 109.5105.672.0 qq    
де: q – вага снаряда. 
 
2. Визначення вогневої  
продуктивності ( ) гармати з 
врахуванням режиму вогню за час 

вогневого нальоту  онt : 

1



 онt  

де: - практична скорострільність 
гармат 

 
3. Визначення загальної витрати 
снарядів N: 










дивизионеслиtkm

батареяеслиtk
N

онб
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де: k - кількість гармат в батареї 

mб- кількість батарей в дивізіоні        

ВИЗНАЧЕННЯ  НАИВИГІДНІШИХ  СПОСОБІВ  

ОБСТРІЛУ  ЦІЛІ 

1. Визначення приведеної глибини  lп  и  фронту mп по 

значенню приведеної  зони ураження Sп цілі: 
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2. Визначення функцій Тх(l,m) і  Тz(l,m) шляхом інтерполяції 

таблиці (ТОС і УВ) по значенням  l і m визначених за 

залежностями: 
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де:  Вд0 - помилка розсіювання умовної гармати по дальності 

        Вб0-  помилка розсіювання умовної гармати  по напрямку 

3. Визначення кількості точок прицілювання (nГ nФ),  

попередньо визначив  величини А и В, мінімальне число 

точок прицілювання по фронту nФmin та глибині  nГmіn 
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4. При знайдених значеннях числа точок прицілювання nФ, nГ 

розраховуємо найвигідніші значення стрибка прицілу і  

інтервал віяла: 
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ВИЗНАЧЕННЯ  МАТЕМАТИЧНОГО ОЧІКУВАННЯ ЧИСЛА УРАЖЕНИХ ЦІЛЕЙ  
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де: Гц   -  глибина  цілі   

       Фц -  фронт  цілі 

 
Рис. 1. Методика розрахунку математичного очікування числа уражених цілей 

- усі відхилення умов стрільби визначались на вогневій позиції батареї; 

- мінімальна дальність стрільби 4000м, максимальна – 17000м, заряд для стрільби на 

усі дальності підбирався оптимальний 

 

Дослідженню підягають такі метрологічних характеристики, як: помилка вимірювання 

дирекційного кута цілі Еα, помилка вимірювання висоти цілі Еhц, помилка вимірювання 
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дальності до цілі Едц. Ці метрологічні характеристики за допомогою датчику випадкових 

чисел змінювалися в межах від існуючого значення до нуля та по отриманим значенням за 

допомогою розглянутої моделі проводився розрахунок математичного очікування числа 

уражених цілей. По отриманим даним - значенню метрологічних характеристики та 

математичному очікуванню числа уражених цілей визначаються регресійні залежності на 

всьму інтервалі дальності стрільби артилерійського комплексу. В результаті роботи 

отримано вагові коефіцієнти чутливості метрологічних характеристик вимірювальних 

приладів засобів артилерійської розвідки, значення яких приведено у табл.1. 

При проведенні досліджень приймемо обмеження : 

- стрільба ведеться одною батареєю 152-мм СГ 2С3, снаряд ОФ-25, число гармат у 

батареї - 6; 

- ціллю являється артилерійська батарея противника. 

Таблиця 1 

Вагові коефіцієнти метрологічних характеристик вимірювальних приладів засобів 

артилерійської розвідки 

Дц, м kЕα kЕдц kЕhц 
4000 -0,0032 -0,016 -0,004 

5000 -0,0036 -0,012 -0,004 

6000 -0,0066 -0,011 -0,004 

7000 -0,0116 -0,010 -0,004 

8000 -0,0168 -0,010 -0,004 

9000 -0,0170 -0,010 -0,004 

10000 -0,0242 -0,009 -0,004 

11000 -0,0336 -0,009 -0,004 

12000 -0,0380 -0,009 -0,004 

13000 -0,0410 -0,009 -0,003 

14000 -0,0420 -0,009 -0,003 

15000 -0,0426 -0,008 -0,003 

16000 -0,0428 -0,008 -0,003 

17000 -0,0429 -0,008 -0,003 

 

На підставі таблиці 1, побудуемо графіки залежності вагових коефіцієнтів від 

дальності стрільби (рис. 2).  
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Рис. 2. Залежність вагових коефіцієнтів від дальності стрільби 
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Висновки. Аналізуючи цей графік бачимо, що значення вагових коефіцієнтів 

негативне, отже вони зменшують імовірність ураження цілі. Величина даних коефіцієнтів 

вказує на важливість метрологічних характеристик, які характеризують точність приладів 

розвідки, тобто на скільки дана метрологічних характеристика (помилка) впливає на 

імовірність ураження цілі на даній дальності. 

Ваговий коефіцієнт помилки вимірювання дирекційного кута цілі kЕα не однаковий на 

різних дальностях. До 8000м його величина незначна, від 8000 до 12000м він змінюється 

майже по лінійному закону, від 12000м та вище коефіцієнт залишається майже постійний, на 

цих дальностях ваговий коефіцієнт у 10 разів більший ніж на малих дальностях. 

Значення вагових коефіцієнтів помилки вімірювання дальності до цілі kЕдц майже не 

змінюється на усіх дальностях, за величиною він на порядок більший за помилки 

вимірювання висоти цілі та меньший на декілька порядків помилки вимірювання 

дирекційного кута цілі. Але необхідно замітити, що на незначній дальності стрільби вага цих 

помилок найбільша.  

Коефіцієнти помилок вимірювання висоти цілі kЕhц має теж мале значення; зі 

збільшенням дальності до цілі вона залишається майже незмінною. 

Таким чином, дослідження показують що під час модернізації або розробки нових 

приладів артилерійської розвідки в артилерійському комплексі необхідно приділити більш 

уваги засобам визначення дирекційних кутів. 
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УДК 621.396.96                                                                                      Лоза В.Н. (ВИКНУ) 

 

ЦИФРОВОЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ НЕКОГЕРЕНТНОЙ ПАЧКИ ЭХОСИГНАЛОВ С 

ФИКСАЦИЕЙ ЧИСЛА ОДИНОЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ ПАРНОЙ 

ГРУППОВОЙ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ЦЕЛИ 

 
Рассмотрены два альтернативных алгоритма построения цифрового обнаружителя, 

позволяющие повысить возможности определения состава групповой сосредоточенной цели на 

основе применения временного и спектрального анализаторов структуры эхосигнала. 

Ключевые слова: цифровой обнаружитель, групповая сосредоточенная цель. 

 

Розглянуто два альтернативних алгоритми побудови цифрового виявлявача, що 

дозволяють підвищити можливості визначення складу групової зосередженої цілі на основі 

застосування часового і спектрального аналізаторів структури лунасигналу. 

Ключові слова: цифровий виявляч, групова зосереджена ціль. 

 

Two alternative algorithms are considered constructions of digital detector, allowing to promote 

possibilities of determination of composition of the group concentrated purpose on the basis of application 

of temporal and spectral analyzers of structure echo of signal. 

Keywords: digital detector, group concentrated purpose. 

 

Введение и постановка задачи. При ограниченных в настоящее время возможностях 

практической реализации новых образцов радиолокационной техники, основанных на 

использовании достаточно дорогой элементной базы (прежде всего, многоканальных систем 

пространственно-временной обработки на базе цифровых антенных решёток) заслуживает 

особого внимания поиск путей и методов решения задачи разрешения состава групповых 

сосредоточенных целей (ГСЦ), обеспечивающих реализацию на основе освоенных и 

используемых в современных РЛС базовых элементов. В этом случае вопросы внедрения 

могут решаться путём модернизации систем обработки и выделения сигнала при 

относительно доступном уровне сложности. 

Представленные ниже алгоритмы построения цифровых обнаружителей (ЦО) основаны 

на результатах анализа временной и спектральной структуры дискретной пачки эхосигналов 

парной ГСЦ, которые позволили выявить характерные признаки одиночной и парной целей 

во временной и частотной областях. В качестве модели парной ГСП, как вторичного 

отражателя, принята модель двухточечного элементарного излучателя. Отражённый сигнал 

такой ГСЦ имеет вид двух дискретных пачек, пересекающихся на уровне, меньшем, чем 

ширина диаграммы направленности (ДН) антенны. 

Изложение основного материала. Область пересечения огибающих пачек, 

отражённых от одиночных целей, представляет собой область интерференции импульсов, в 

которой амплитуда результирующих импульсов зависит от соотношения фаз. Разность фаз 

отражённых импульсов определяется соотношением фаз отражёния =1–2 и разностью 

дальностей до целей r12. Фазы отражения при однотипных самолётах в составе ГСЦ могут 

мало отличаться и на интервале облучения цели считаться равными от импульса к импульсу. 

Разность дальностей r12 является случайной и порождает случайное значение разности фаз, 

которое изменяется в интервале 0…2. Закон изменения случайной фазы, как известно из [1], 

подчиняется равновероятному закону. При этом в общем случае изменение амплитуды 

импульсов в пределах области перекрытия соответствует случаю быстрых (независимых) 

флуктуаций. 

Аналитически отражённая пачка ГСЦ может быть записана как совокупность трёх 

составляющих: крайние составляющие – части стандартной пачки одиночной цели, средняя 

часть – область перекрытия, которую будем называть областью флюктуаций: 
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значением пеленгационной характеристики (произведение ДН на приём и передачу); 

М1 – число импульсов пачки первой цели до области флуктуаций; 

U – комплексная огибающая импульса. 

Принимая модуль U=1, с учётом (1) получим: 
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Из составляющих отражённой пачки парной ГСЦ интерес представляет часть пачки, 

соответствующая области интерференции (флуктуаций). В этой области крайние (справа и 

слева) импульсы в силу большой разницы в амплитуде мало изменяются при интерференции, 

средняя часть пачки представляет собой область флуктуаций, амплитуды импульсов в 

которой определяются соотношением: 

iiiiiiфл UUUUU  cos2 21
2
2

2
1 ; )cos(12 icpiфл UU  ,          (3) 

где ii  2 ; i  – выборка случайных, нормированных к 1, величин с 

равновероятным распределением в пределах серии импульсов, соответствующих области 

перекрытия. Для этой области принято среднее значение весовых коэффициентов is  iMs 1 . 

Результаты расчёта получены моделированием при многократном случайном изменении 

фазы на выделенном участке пачки. На рис. 1 представлена иллюстрация количества 

провалов на интервалах шести и восьми импульсов области флуктуаций по результатам 20 

испытаний (при Ucp =0.68), на рис. 2 – статистическая вероятность получения двух и более 

провалов в зависимости от числа импульсов области интерференции. (Зависимость рис. 2 

основана на результатах 500 испытаний). 
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       Рис. 1. Количественная оценка      Рис. 2. Статистическая вероятность 

провалов на интервалах шести и восьми             получения двух и более провалов в  

       импульсов области флуктуаций                   зависимости от числа импульсов области 

       интерференции 

Вид пачки эхоимпульсов парной ГСЦ для одного из вариантов области флуктуаций 

показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Пачка эхоимпульсов парной ГСЦ для одного  

из вариантов области флуктуаций 

 

Из проведенного анализа следует, что отличительным признаком пачки ГСЦ по 

сравнению с пачкой одиночной цели является наличие в середине пачки области быстрых 

флуктуаций с числом провалов, не менее двух (при области перекрытия, больше 6 

импульсов, число провалов увеличивается). Область перекрытия (М–М1)=6 принята как 

минимальная, исходя из условий задачи “сверхразрешения“ (уровень перекрытия по данным 

ряда публикаций, в частности [2] составляет 0,2…0,25). 

Изменение вида пачки отражённого сигнала парной ГСЦ вызывает изменение спектра 

сигнала. Анализ, как и ранее, производится применительно к системам цифровой обработки, 

то есть для дискретного вида пачки. Как известно, в этом случае спектр сигнала 

определяется дискретным преобразованием Фурье (ДПФ). Результат ДПФ с физической 

точки зрения полностью эквивалентен аналоговому спектру, но при цифровой обработке 

необходимо учитывать его особенности. 

Целью дальнейшего анализа является выявление отличительных признаков спектра 

парной ГСЦ по сравнению со спектром пачки, отражённой от одиночной цели (последнюю 

будем называть “стандартной“). 

В среде математического пакета MATLAB-7 получены результаты ДПФ для идеальной 

пачки с прямоугольной огибающей, реальной пачки с гауссовой огибающей и пачки ГСЦ с 

одним из вариантов области флуктуаций (полученный при моделировании). 

Для идеальной пачки спектр состоит из одной составляющей на частоте, равной 1/Тп  (в 

анализе принято Тп=1). Для гауссовой огибающей в дискретном спектре появляются высшие 

составляющие, основная часть которых за исключением двух “крайних“ имеет 

относительный уровень, меньше “минус“ 40 дБ. Для уменьшения уровня высших 

составляющих спектра “стандартной“ пачки целесообразно использовать весовую функцию 

«окна» Хемминга, при котором ДПФ пачки определяется выражением: 
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kwо  – весовая функция Хэмминга. 

На рис. 4 показан вид ДПФ пачки одиночной цели: а) без весовой обработки, б) с окном 

Хэмминга. 
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   a)     б) 

Рис. 4. Вид дискретного преобразования Фурье пачки одиночной цели: а) без весовой 

обработки, б) с окном Хэмминга 

 

Анализ результатов расчёта ДПФ (рис. 4) показывает, что суммарная относительная 

мощность высших составляющих ДПФ для стандартной пачки составляет “минус“ 23,8 дБ, а 

для пачки с использованием окна Хэмминга – менее “минус“ 45 дБ. 
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Рис. 5. Вид дискретного преобразования Фурье пачки  

групповой сосредоточенной цели 

 

Для представленного варианта ДПФ пачки ГСЦ (М=20, М1=7) относительная 

суммарная мощность неосновных составляющих спектра составляет “минус“ 6,8 дБ. 

Сравнение результатов, показанных на рис. 4б и 5 показывает, что структура спектра в 

области высших частот для одиночной цели и ГСЦ существенно отличаются и, 

следовательно, этот факт может служить устойчивым признаком вида цели. 

На основании определённых выше признаков вида цели предложены два варианта 

структурной реализации цифровых обнаружителей. 

Алгоритмическая схема ЦО с анализатором тонкой структуры пачки эхосигнала 

представлена на рис. 6. 

(дБ) 
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Рис. 6. Алгоритмическая схема цифрового обнаружителя с  

анализатором тонкой структуры пачки эхосигнала 

 

ЦО соответствует алгоритму логического обнаружителя бинарно-квантованых сигналов 

с логикой “k/n – l“, фиксирующей начало и конец пачки, и счётчика нулей в пределах пачки. 

Наличие двух (или заданного большего) числа нулей является признаком пачки ГСЦ. При 

логике “2/3 – 2“ запись алгоритма (в соответствии с булевой алгеброй) имеет вид: 

2

_

1

_

3213121      ;   )(x xxyxxxxxxy kн  .                                          (5) 

На рис. 7 показана алгоритмическая схема устройства “обнаружения – разрешения“, 

реализующая фиксацию признака ГСЦ в частотной области. 
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Рис. 7. Алгоритмическая схема устройства “обнаружения – разрешения“, 

реализующая фиксацию признака групповой сосредоточенной в частотной области 
 

Аналоговый интерфейс включает входные фильтры, детектор огибающей и АЦП 

(аналого-цифровой преобразователь). В связи с необходимостью сохранения информации об 

огибающей пачки импульсов применяется многоуровневый АЦП с разрядностью 6…8. 

Умножитель в общем канале схемы предназначен для формирования “окна“ в соответствии с 

коэффициентами функции Хэмминга. Процессор БПФ производит преобразование 

принятого сигнала в дискретный спектр, определяемый выражением (4). 

При обработке в частотной области роль цифрового накопителя выполняет 

узкополосный ЦФ, настроенный на основную частоты (F0). 

Подсистема разрешения решает задачу обнаружения сигнала только по результатам 

накопления неосновных составляющих спектра, что эквивалентно обнаружению сигнала 

парной ГСЦ. Для этого перед накопленим осуществляется режекция основной составляющей 

спектра. 

Особенность обнаружения по составляющим высших частот спектра (ВЧС) 

заключается в том, что статистика выходного сигнала отличается от статистики выходного 

сигнала некогерентного цифрового обнаружителя, для которого известен вид кривых 

обнаружения. Для последнего случая полезный сигнал представляет собой огибающую 

квазидетерминированного сигнала, а совокупность ВЧС является моделью случайного 

дискретного процесса. 
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В соответствии с [3] плотность вероятности совокупности ВЧС можно считать 

распределённой по закону “
2
“ с m=n+1 степенями свободы (n – число дискретных выборок 

сигнала). Выражение плотности распределения имеет вид [3]: 
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где g – параметр не центральности; 

)(а  – гамма-функция. 

При подстановке (9) в общее интегральное выражение кривых обнаружения [4], после 

преобразований, получим: 
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где ),( bz  – неполная гамма-функция. 

Величина порога h выбрана в соответствии с заданной условной вероятностью ложных 

тревог (10
-3

). 

На рис. 7 представлены кривые обнаружения: кривая 1 – для логического обнаружителя 

с логикой “2/3“ (построены в соответствии с данными [3]), кривая 2 – для исследуемого 

случая обнаружения по сигналу ВСЧ. 

Достоверность полученных результатов подтверждена методом Монте – Карло. 

Результаты моделирования обозначены звёздочками. 
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Рис. 8. Вероятность обнаружения 

групповой сосредоточенной цели: 1 – для 

логического обнаружителя с логикой 

“2/3“, 2 – для обнаружения по 

составляющим высших частот спектра 

Сравнение кривых обнаружения рис. 8 позволяет сделать вывод, что предложенный 

алгоритм обнаружения по сравнению с логическим требует увеличения отношения 

сигнал/шум на 2,5 дБ. 

Выводы. Принципиальной особенностью предложенных алгоритмов разрешения 

состава парной ГСЦ в отличии от процедуры обнаружения одиночных целей (используемой 

в большинстве методов сверхразрешения) является обнаружение признака парной цели. 

Таким признаком служит: в ЦО рис. 6 – наличие или отсутствие двух (или более) нулевых 

значений на интервале пачки, в ЦО рис. 7 – превышение суммарной мощностью высших 

составляющих спектра заданного порога. 
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УДК 621.392                                                                к.т.н. Мірошніченко О.В. (ВІКНУ) 

 

МЕТОД ПОБУДОВИ ПЕЛЕНГАЦІЙНОГО КАНАЛУ ЗА ПРИНЦИПОМ БАЗОВО-

КОРЕЛЯЦІЙНОГО ПРИЙОМУ ПРИ ШИРОКОСМУГОВИХ ТРАКТАХ ПРИЙОМУ 

 
Розглядається метод пеленгації ковзної активної шумової перешкоди рознесеною 

кореляційною системою, з широкосмуговими каналами прийому, забезпечуючий придушення 

перешкод по бічних пелюстках діаграми спрямованості. 

Ключові слова: метод пеленгації ковзної активної шумової перешкоди. 

 

Рассматривается метод пеленгации скользящей активной шумовой помехи разнесенной 

корреляционной системой с широкополосными каналами приёма, обеспечивающий подавление 

помех по боковым лепесткам диаграммы направленности. 

Ключевые слова: метод пеленгации скользящей активной шумовой помехи. 

 

The method of taking of sliding active noise hindrance the bearing is considered set about the 

correlation system with broadband channels of reception, providing suppression of hindrances on the 

lateral petals of diagram of orientation. 

Keywords: a method of direction finding of a sliding active noise disturbance. 

 

Постановка завдання. У ряді робіт, зокрема [1,2] розглядаються методи кореляційної 

пеленгації джерел активних шумових перешкод (АШП), що дозволяють за рахунок 

зменшення рівня бічних пелюстків (БП) на прийом підвищити інформаційну здатність 

пасивних систем радіолокації, що для пеленгаційних каналів РЛС обмежена 4÷5 цілями - 

постановниками АШП. В [2] запропонований і проаналізований базово-кореляційний 

пеленгатор (БКП) при впливі прицільних і загороджувальних перешкод. Ковзна АШП 

(КАШП) являє собою найбільше «важку» зовнішню перешкоду як для активних РЛС, так і 

систем пеленгації, обумовлену такими факторами, як велика щільність потужності, широкий 

діапазон частот й імпульсний характер впливу при вузькосмугових трактах прийому. У 

результаті БКП, розглянутий в [2], не може реалізувати високу якість придушення бічного 

прийому, заснованого на використанні відносного запізнювання огинаючих перешкоди, у 

каналах корелятора. 

Ставиться завдання - запропонувати й обґрунтувати метод пеленгації на основі 

алгоритму БПК, що забезпечує ефективну роботу пасивної системи при впливі КАШП. 

Сутність методу. Метод заснований на реалізації двох рішень: 

- по-перше, забезпечення широкосмугового (у межах девіації частоти КАШП) прийому, 

організованого по алгоритму багаточастотного гетеродинування зі східчастим стиском смуги 

прийому; 

- по-друге, застосуванням відомого з теорії антен методу модуляції параметрів антенної 

системи. 

Метод багаточастотного гетеродинування добре відомий (застосовується в системах 

радіотехнічної розвідки) і не вимагає додаткового аналізу. 

Методи модуляції параметрів антени (положення фазового центра й розмір розкриву) 

для формування діаграми спрямованості (ДС) з необхідними характеристиками вперше 

запропоновані американськими вченими Шенксом і Бікмором в 60-х роках. Далі розвитку 

теорії цього методу присвячений ряд закордонних і вітчизняних публікацій. В 70-х роках 

з'явилися роботи з модернізації методу, стосовно до систем багатопозиційного прийому з 

кореляційною обробкою й модуляцією частоти. Метод ґрунтувався на застосуванні 

вузькосмугових перестроюванних фільтрів. 

Принципова відмінність пропонованого методу полягає у використанні модуляції 

вузькосмугового спектра самої перешкоди й забезпеченні прийому сигналів кінцевим 

фільтром сигналів з будь-якої точки діапазону КАШП. 

Аналіз методу. Аналіз методу заснований на еквівалентній моделі широкосмугового 

БКП із вузькосмуговим вихідним фільтром, що припускає вплив «досконалої» 
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(неперестроюванної) АШП на систему прийому з вузькосмуговими синхронно-

перестроюваними фільтрами у каналах корелятора (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Еквівалентна модель широкосмугового БКП 

 

Така модель цілком адекватна реальної, але представляє певні зручності при аналізі. 

Прийомні тракти мають відносно вузьку смугу пропускання, вибрану з умови: 

cпр fF  , 

де: cf  – діапазон перебудови частоти КАШП. 

Відносне фазове запізнювання між сигналами одного перешкодопостановника, 

прийнятими в рознесених пунктах визначається формулою: 

     sin2
c

d
tft cp ,    (1) 

де: d – база; с – швидкість світла;  – кут на перешкодопостановник щодо нормалі до 

бази; cpf  – середня частота прийому. 

З вираження (1) очевидно, що чим більше напрямок приходу сигналу відрізняється від 

головного (=0), тим більше змінюється в часі відносна різниця фаз (t) за рахунок 

перебудови частоти й, відповідно, більше фазова декореляція прийнятих сигналів. Це 

пояснює ефект придушення сигналів, прийнятих бічними пелюстками в системі, і, отже, 

поява за рахунок спеціального методу обробки додаткової просторової вибірковості 

характеристик системи. 

Зробимо аналіз потенційно можливих характеристик придушення бічних пелюстків 

результуючої ДС при наступних припущеннях: 

- сигнали на входах системи являють собою стаціонарні випадкові процеси із середніми 

значеннями, рівними нулю; 

- тракти прийому ідентичні й володіють гаусовими частотними характеристиками. 

Результуюча ДС пеленгатора визначається формулою: 
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        cðåç RGGG 21 ,                                            (2) 

де:  1G  і  2G  - діаграми спрямованості антени,  cR  - множник системи. 

Придушення бічних пелюстків визначається множником системи  cR , що надалі й 

аналізується. 

Сигнали на вході представлені у вигляді: 
 

    tfj
etxtx 0Re1
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,                                                   3) 

де:  sin
c

d
t ç ;  tx


,  зttx 


 - комплексні випадкові амплітуди напруг. 

Напруга на виході перестроюванних вузькосмугових фільтрів  tyi , що володіють 

імпульсною характеристикою  sthi ,   2,1i  визначається інтегралом згортки. 
 

     




 dsstxsthty iii , .                                                   (4) 

Перейдемо у вираженні (4) до комплексних огинаючих. Із цією метою імпульсну 

характеристику вузькосмугового фільтра представимо у вигляді: 
 

      stfj

ii esHsth  2Re,


,                                                      (5) 

де:  sH i


 - комплексна огинаюча імпульсної характеристики. 

   tfftf  0 ,  tf  - закон зміни середньої частоти прийому. 

Або з урахуванням значення  tf : 
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Використовуючи метод переходу до комплексних огинаючих, і враховуючи (4) і (6), 

вираження для комплексних амплітудних напруг на виході вузькосмугових трактів 

одержимо у вигляді: 
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Миттєве значення напруги на виході корелятора визначається формулою: 
 

     





0

21

1
, dttytyttç .                                                                    (8) 

де Т - час спостереження, імпульсна характеристика інтегратора приймається 

ідеальною. 

Оскільки  tt з ,  при кінцевому часі усереднення виявляється випадковою функцією, 

приймемо в якості оцінки процесу середнє значення напруги на виході корелятора. 
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Для комплексних огинаючих маємо: 
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а після операції усереднення приймає вигляд: 
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або враховуючи (8): 
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Позначимо внутрішній подвійний інтеграл у вираженні (11) через  зtz


 і перетворимо 

його до зручного виду: 
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де:  vst зxx 
21




 - функція кореляції комплексної амплітуди вхідних сигналів. 

Зробимо заміну змінних vsz   і врахуємо відоме з теорії перетворень Фур'є 

співвідношення: 
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тут:   FtffKi 0


 - комплексна частотна характеристика вузькосмугового фільтра 

зміщена в область низьких частот F, (і=1,2). 

Оскільки форми частотної характеристики в процесі перебудови не змінилися й, з 

огляду на ідентичність трактів, одержимо: 
 

      




 dFdzeztFtffKtz jFz

зxxз 210
2

1





.  (14) 

Характеристики функції  зxx t
21




 досліджені раніше[2]. При дотриманні умови 

cпр fF  , спектр у смузі пропускання можна вважати рівномірним (включаючи ті 

випадки, коли загальний спектр сигналу відрізняється від рівномірного) і взаємний спектр 

сигналів  ty1  і  ty2  визначає частотні характеристики трактів прийому. У випадку гаусової 

форми  FK


 й ідентичності фазових характеристик функція  зyy t
21

  має вигляд: 

 








 


 2

2

2
2

2

sin
4

exp
21 c

d
ft cзyy .                                           (15) 

Графіки, що ілюструють якість придушення бічного прийому залежно від кутового 

відхилення джерела КАШП при різних значеннях добутку ∆F×d представлені на рис. 2. 
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Рис .2. Множник придушення бічних пелюстків 

dfc ; m10  (МГц/м), значення “m”: верхня – 1; середня – 1,2; нижня – 1,5 

 

Висновки: 

1. Запропонований алгоритм побудови ПК за принципом базово - кореляційного 

прийому при широкосмугових трактах прийому й порівняно малих значеннях бази 

(порівнянних з розміром розкриву антени) забезпечує досить високу якість придушення 

КАШП й, тим самим, істотно підвищує інформаційну здатність триангуляційних систем 

пасивної локації. 

2. Застосування широкосмугових трактів прийому в БКП забезпечує підвищення 

ефективності придушення помилкових пеленгів у випадку роботи зі стаціонарних АШП і 

використанні «нерухомих» (при обертанні антени) баз, що мають розміри кілька десятків 

метрів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ СУПУТНИКОВИХ РАДІОЛІНІЙ ТА 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АБОНЕНТСЬКИХ ПРИЙОМОПЕРЕДАВАЧІВ 

МІКРОСУПУТНИКОВОЇ РАДІОМЕРЕЖІ 

 
У даній статті розглянуті енергетичні параметри супутникових радіоліній та 

обґрунтування параметрів абонентських прийомопередавачів мікросупутникової радіомережі 

для ділянок "Земля - супутник" та "супутник - Земля". Наведені розрахунки дозволяють 

врахувати розсіювання та затухання сигналу на трасах великої протяжності при проектуванні 

систем передачі даних. Розраховані параметри радіоліній задовольняють необхідному 

співвідношенню сигнал/шум для реалізації передачі даних мікросупутника МС «КПІ». 

Ключові слова: мікросупутник, радіоканал, передача даних, енергетичні параметри, 

сигнал/шум. 

 

В данной статье рассмотрены энергетические параметры спутниковых радиолиний и 

приведено обоснование параметров абонентских приемопередатчиков микроспутниковой 

радиосети для участков "Земля - спутник" и "спутник - Земля". Данные расчеты позволяют 

учесть затухание и рассеивание сигнала на трасах большой протяжности при проектировании 

систем передачи данных. Расчетные параметры радиолиний удовлетворяют необходимое 

соотношению сигнал/шум для реализации передачи данных микроспутника МС «КПИ». 

Ключевые слова: микроспутник, радиоканал, передача данных, энергетические параметры, 

сигнал/шум. 

 

This article examined the energy parameters of the satellite lines of connection systems for "Earth - 

satellite" and "satellite - Earth". These calculations allow to take into account the attenuation and 

dispersion of the signal on the highway much slowness in the design of data transmission systems. 

Estimated parameters of radio satisfy the required signal/noise for the implementation of the 

microsatellite data MC "KPI". 

Keywords: microsatellite, radio, data transmission, energy parameters, the signal/noise. 

 

Вступ та постановка задачі. Розробки в галузі дослідження космосу є вкрай 

важливими як з точки зору загальнолюдського вивчення навколишнього середовища, так й з 

точки зору становлення України геополітичним лідером центральної Європи. Тому 

отримання достовірних даних при передачі з борту супутника є не тільки важливим, а й 

необхідним. 

Особливістю супутникових каналів зв'язку є наявність великих втрат сигналів, 

зумовлених затуханням (ослабленням і розсіюванням) їх енергії на трасах великої 

протяжності. Тому визначення енергетичних параметрів супутникового каналу зв’язку є 

важливим фактором для забезпечення достовірності отримуваної з супутника інформації.  

Саме тому в рамках розробки системи зв’язку університетського мікросупутника МС 

«КПІ» постало питання дослідження енергетики супутникових радіоліній та обґрунтування 

параметрів абонентських прийомопередавачів мікросупутникової радіомережі, що становить 

предмет наступного розгляду. 

Коефіцієнт затухання енергії радіохвиль, який характеризує зменшення густини потоку 

потужності при віддаленні від випромінювача енергії, визначається виразом  
222

0 /16 dL , 

де  - довжина хвилі   fсмcfc ,/103,/ 8 частота сигналу, d - дальність 

(відстань між антенами передавача і приймача сигналів). [1] При 1.0 м ( ГГцf 3 ), 

мd 61036  (геостаціонарна орбіта), 
19

0 1004.2 L    (193 дБ ) [2]. 

 На космічних трасах, окрім основних втрат, присутні додаткові втрати дL , які в 

значній мірі визначається діапазоном частот. Сумарні втрати визначаються виразом 
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дLLL  0 . 

Значна висота орбіти супутника і обмежена потужність його передавача вимагає 

суттєвої еквівалентної ізотропно випромінюваної потужності (ЕІВП), яка визначається як 

добуток потужності передавача і коефіцієнта підсилення антени. А також великої 

добротності станції передавача, яка визначається відношенням коефіцієнта підсилення 

приймальної антени і еквівалентної шумової температури приймача [1]. ЕІВП передавальної 

станції визначається як [3] 

перперпер GPE  , 

де перP - ефективна потужність на виході передавача; пер - коефіцієнт передачі (по 

потужності) тракту "передавач-антена" (ККД тракту); перG  - коефіцієнт підсилення 

передавальної антени відносно ізотропного випромінювача.  

Слід зазначити, що коефіцієнт підсилення антени залежить від апертури антени – чим 

більша апертура (геометрична площа антени), тим більший коефіцієнт підсилення антени: 
2/4  еSG , 

де еS - ефективна площа (площа апертури) антени, 
2м ;  - довжина хвилі, м. 

У випадку, якщо в точці прийому встановлена антена з коефіцієнтом підсилення прG
, 

з’єднана з приймачем трактом (кабельним або хвилеводним) з коефіцієнтом передачі пр , то 

при узгодженні хвильових опорів антени, елементів тракту і приймача потужність сигналу на 

вході приймача буде 

д
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пр
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GGР
G
LL

Е
P

22

2

0 16
 . 

де пре SS  , потужність передавача визначається виразом 

прперпрперпердпрпер SSGLdPP /42 . 

Ці вирази придатні для розрахунку будь-яких радіоліній прямої видимості, включаючи 

супутникові. Вони дозволяють визначити необхідну потужність передавача по заданому 

значенню потужності сигналу на вході приймача.  

На практиці при розрахунку супутникових радіоліній часто заданою є не потужність 

сигналу на вході приймача, а співвідношення сигнал/шум на вході приймача вхшс PP )/( . Тому 

слід враховувати, що вхшcшпр PPPP )/( , де шP повна потужність шуму на вході приймача.  

В супутникових каналах зв’язку шуми, які створюються різними джерелами, мають 

адитивний характер і їх сумарна потужність виражається формулою [3] 

шш fkTP   , 

де   градГцВтk /1038,1 23
постійна Больцмана; Т еквівалентна шумова 

температура всієї прийомної системи з урахуванням внутрішніх і зовнішніх шумів;  шf  

еквівалентна (енергетична) шумова смуга приймача. 

Потужність сигналу від передавача супутника, яку сприймає наземна антена з 

ефективною площею апертури прS , можна також визначити через густину потоку і 

напруженість поля згідно формули  [3] 

дпрпрпр LrSАWSP  0

2

0 / , 

де  дLdEA /300 напруженість електромагнітного поля, яка створюється 

випромінюванням передавача супутника на поверхні Землі, мВ/м; 

 дд LrALdEW 0

2

0

2 /4/ густина потоку потужності випромінювання передавача 

супутника біля поверхні Землі Вт/м
2

;  1200r хвильовий опір вільного простору. 
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Зв’язок між основними параметрами лінії передачі даних, що є основою для розрахунку 

енергетики супутникових ліній, визначається наступним чином: 

для радіолінії " Земля - супутник" 

,
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де ;шббшб fкТР    

а для радіолінії "Супутник - Земля" 
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де шззшз fкТР    (всі показники, які відносяться до земної апаратури, мають індекс 

"з". а показники, які відносяться до бортової апаратури - індекс "б"; величини, які 

відносяться до лінії  "Земля - супутник", мають індекс "1", а які відносяться до ділянки 

"супутник - Земля" -  індекс "2"). 

Співвідношення сигнал/шум на виході лінії і на кожній із ділянок визначають 

достовірність передачі даних. При відсутності обробки сигналу на борту здійснюється 

додавання шумів кожної із ділянок. Тому сумарне відношення шум/сигнал на кінці лінії 

зв’язку визначається як:  

    .///
вхзсшвхбсшсш РРРРРР 

  

Відношення сигнал/шум на кожній із ділянок повинно бути вищим, на виході лінії: 

   ;//


 сшвхбсш РРаРР       ,//


 сшвхзсш РPbРР  

де  а >1, .1b  

Рівняння для радіоліній супутникового зв’язку(з урахуванням заданих величин а і b) 

мають наступний вигляд [3]: 

для ділянки "Земля - супутник" 

;
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для ділянки "супутник - Земля" 
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Висновок. Отримані в результаті проведеного розгляду співвідношення дозволяють 

обґрунтувати та визначити вибір параметрів радіообладнання і антенних систем 

мікросупутника та наземних  станцій для забезпечення прийому/передачі даних з 

мінімальними похибками. Це дозволяє враховувати енергетичні параметри радіоканалу – 

розсіювання та затухання сигналу при проходженні великих дистанцій –  для гарантування 

надходження сигналу до приймачів ще на етапі теоретичних розрахунків та проектування 

систем зв’язку мікросупутників. Розраховані параметри радіоліній задовольняють 

необхідному співвідношенню сигнал/шум для реалізації передачі даних мікросупутника МС 

«КПІ». 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ СИЛ ТА ЗАСОБІВ 

ПУНКТУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ РЕМОНТНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ В УМОВАХ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ 

ФУНКЦІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 

“Методика визначення раціонального складу сил і засобів пункту технічного 

обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу 

функцій обслуговування автотранспортних засобів” 

Для раціоналізації складу сил і засобів ремонтного підрозділу прикордонного загону після 

часткової передачі функцій обслуговування автотехніки цивільним організаціям була розроблена 

методика, що дозволяє визначати склад сил і засобів пункту технічного обслуговування і 

ремонту, враховуючи простій автотехніки в обслуговуванні, віддаленість ремонтного підрозділу 

від обслуговуваних автотранспортних засобів, витрати на проведення ремонтних робіт, 

можливість надходження в ремонтний підрозділ групових заявок на обслуговування, 

завантаженість персоналу ремонтного підрозділу та ін.  

Ключові слова: автотехніка, ремонтний підрозділ, поточний ремонт. 

 

“Методика определения рационального состава сил и средств пункта технического 

обслуживания и ремонта ремонтного подразделения пограничного отряда в условиях 

перераспределения функций обслуживания автотранспортных средств” 

Для рационализации состава сил и средств ремонтного подразделения пограничного 

отряда после частичной передачи функций обслуживания автотехники гражданским 

организациям была разработана методика, позволяющая определять состав сил и средств 

пункта технического обслуживания и ремонта, учитывая простой автотехники в 

обслуживании, удаление ремонтного подразделения от обслуживаемых автотранспортных 

средств, затраты на проведение ремонтных работ, возможность поступления в ремонтное 

подразделение групповых заявок на обслуживание, загруженность персонала ремонтного 

подразделения и др.  

Ключевые слова: автотехника, ремонтное подразделение, текущий ремонт. 

 

“Method of determination of rational composition of forces and facilities of point of technical 

service and repair of repair subdivision of boundary detachment in the conditions of redistribution of 

functions of maintenance of vehicles” 

For rationalization of composition of forces and facilities of repair subdivision of boundary 

detachment after the partial transmission of functions of maintenance of motor-vehicle to civil 

organizations a method, allowing to determine composition of forces and facilities of point of technical 

service and repair, was developed, taking into account simple motor-vehicle in service, delete of repair 

subdivision from the served vehicles, expenses on the leadthrough of repair works, possibility of entering 

repair subdivision of group requests on service, work-load of personnel of repair subdivision and other.  

Keywords: motor-vehicle, repair subdivision, permanent repair. 

 

Вступ. З метою модернізації систем технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) 

органів охорони державного кордону Департаментом озброєння і техніки Адміністрації 

Державної прикордонної служби України (ДПСУ) було прийнято у Концепції [1] рішення 

щодо можливості проведення робіт з ТО і Р прикордонних автотранспортних засобів 

персоналом цивільних підприємств на договірній основі. В результаті передачі цивільним 

підприємствам частини функцій обслуговування автотранспортних засобів зменшується 

навантаження на персонал ремонтного підрозділу, що обумовлює необхідність проведення 

подальшої раціоналізації складу його сил та засобів. За результатами проведеної 
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раціоналізації ремонтні підрозділи прикордонних загонів повинні забезпечувати оперативно-

технічну та економічну компоненти процесу обслуговування прикордонної автотехніки.  

Оперативно-технічна компонента пов'язана з необхідністю забезпечення персоналом 

ремонтного підрозділу оперативного проведення робіт з відновлення і підтримання 

технічного стану автотехніки прикордонного загону. Дана компонента може 

характеризуватись коефіцієнтом технічного використання ( ïòîð

ÒÂÊ ) автотехніки, що 

обслуговується пунктом технічного обслуговування і ремонту (ПТОР) ремонтного 

підрозділу. Коефіцієнт ïòîð

ÒÂÊ  повинен враховувати час на доставку прикордонної 

автотехніки до місця проведення робіт, час знаходження автомобіля в черзі на 

обслуговування, час на проведення робіт за технічного обслуговування і поточного ремонту 

(ТО і ПР), час на повернення автотехніки після обслуговування до місця дислокації. 

Економічна компонента процесу обслуговування прикордонних автотранспортних 

засобів характеризується видатками органу охорони державного кордону, утвореними в 

результаті функціонування ПТОР ремонтного підрозділу. Дані видатки включають в себе 

витрати на оплату роботи, виконаної персоналом ПТОР, витрати на переміщення техніки до 

місць проведення обслуговування і назад, витрати на знаходження в черзі на обслуговування. 

Врахування витрат дозволить визначити економічну доцільність функціонування ПТОР 

ремонтного підрозділу. 

Розробка методики, яка б дозволила раціоналізувати склад сил та засобів ПТОР 

прикордонного загону відповідно до представлених компонент, надала б змогу у 

подальшому приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо оптимізації ремонтного 

підрозділу в умовах перерозподілу функцій автотранспортних засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями раціоналізації діяльності 

різноманітних авторемонтних організацій займались Напольський Г.М., Захаров Н.С., 

Довбня Б.Е., Ракітін А.Н., Говорущенко Н.Я., Луйк І., Мед'ю С., Тахтамишев Х.М., Хабібулін 

Р.Г, Фастовцев Г.Ф. та інші. Проте, застосування розроблених ними моделей та методик [2-7] для 

раціоналізації діяльності ремонтного підрозділу не дозволяє врахувати важливі властивості 

реального процесу. Відповідно до вимог, висуваємих щодо вирішуємої задачі, в результаті 

раціоналізації повинні враховуватись як оперативно-службова ( ïòîð

ÒÂ

ïòîð

ÒÂ çä
ÊÊ  ), так і 

економічна ( ïòîð

çä

ïòîð

çàã CC  ) компоненти процесу обслуговування прикордонної техніки. Крім 

того, необхідно також враховувати і завантаженість персоналу ремонтного підрозділу 

роботою з ТО і ПР автотехніки. Тобто критерій раціоналізації ремонтного підрозділу 

повинен включати в себе сукупність ознак, які кількісно дозволяли б оцінити можливості 

ремонтного підрозділу щодо підтримки технічної готовності техніки, а також включати 

інформацію щодо витрати та завантаженості персоналу роботою. При визначені 

ефективності функціонування ремонтного підрозділу повинна також враховуватись його 

віддаленість від обслуговуємої техніки, можливість надходження до ПТОР групових заявок. 

Розглянуті роботи [2-7] не задовольняють вимоги, що висувається до розробляємої 

методики розподілу заходів ТО і ПР автотранспортних засобів між органом ДПСУ і 

цивільними організаціями на договірній основі. 

Мета статті. Скласти методику, яка б дозволяла, враховуючи економічну 

( ïòîð

çä

ïòîð

çàã CC  ) і оперативно-службову ( ïòîð

ÒÂ

ïòîð

ÒÂ çä
ÊÊ  ) складові, завантаженість персоналу 

( ðîá

ä³á

ïòîð

çàâ NN  ) ремонтного підрозділу, можливість надходження до ПТОР групових заявок 

щодо ТО і ПР техніки, раціоналізувати склад сил та засобів ремонтного підрозділу 

прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних 

засобів.  
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Результати дослідження. Алгоритм методики представлений на рис. 1, включає в себе 

формульну схему розрахунків показників ефективності ПТОР, описану виразами [8]. 

Вихідними даними для розрахунку є: 

птор
залM  – кількість автотранспортних засобів, що обслуговуються ПТОР після 

передачі частини функцій з ТО і ПР прикордонної автотехніки станціям техобслуговування, 

од.; 

питC  – питомі витрати на обслуговування одиниці автотехніки прикордонного загону, 

грн.; 

спостT  – аналізуємий проміжок часу, діб; 

птор
ТОn 1

, 
птор
ТОn 2

, 
птор
ПРn  – кількість ТО-1, ТО-2, ПР непереданої автотехніки, що 

проводяться персоналом ПТОР протягом року; од.; 

мрух
ПРn
.

 – кількість ПР непереданої автотехніки, що проводяться персоналом рухомих 

майстерень протягом року; од.; 

1ТО
пторt , 

2ТО
пторt , 

ПР
пторt  – середній час проведення персоналом поста ТО і ПР ПТОР 

робіт з ТО-1, ТО-2, ПР автотранспортного засобу, діб.; 

m – кількість вільних місць в черзі на обслуговування (m = 200 од.), од.; 

пторL  – максимальна кількість вимог на проведення ТО і ПР в груповій заявці 

непереданої автотехніки, що надходить на пости ПТОР (або кількість парціальних потоків), 

од.; 

птор
iN  – кількість заявок, що надходять на пости ПТОР, в яких кількість вимог в 

заявці дорівнює i ( пторLi ,...,2,1 ) од.; 

ПР
пторW  – частка автотехніки, що обслуговується рухомими майстернями та потребує 

використання виробничих можливостей постів ПТОР; 

птор
срS  – середня відстань від автотехніки, що обслуговується рухомими майстернями 

та потребує використання виробничих можливостей постів ПТОР, до місця розташування 

ПТОР, км; 

срV  – середня швидкість руху автотранспортного засобу  під час висування до місця 

проведення ТО і ПР і назад, км\год; 

роб
дібN  – кількість робочих діб ремонтного підрозділу протягом року , діб; 

вкC  – витрати від простою одного каналу обслуговування протягом доби, грн; 

зкC  – витрати на експлуатацію одного каналу обслуговування протягом доби, грн; 

ст
кC  – вартість одного стаціонарного поста ТО і ПР ПТОР разом з доданим 

устаткуванням для проведення ремонтних робіт, грн; 

1ТОC , 
2ТОC , ПРC – середня величина вартості запчастин і експлуатаційних 

матеріалів, що використовуються для проведення ТО-1, ТО-2, ПР спеціалістами-

ремонтниками досліджуваного прикордонного загону, грн; 
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прC  – витрати від простою автотранспортного засобу у системі обслуговування 

протягом доби, грн; 

бенз
ср

авт
ср СW   – витрати на паливно-мастильні матеріали при переміщенні 

автотранспортного засобу прикордонного загону  на відстань 100 км, грн.; 

авт
срA  – середня величина амортизаційних витрат, що виникають при переміщенні 

автотранспортного засобу на відстань 100 км, грн. 

Одночасно з уведенням вихідних даних обнуляється (рис. 1 блок 1) лічильник кількості 

постів ТО і ПР ПТОР. Після цього (рис. 1 блок 2) проводяться розрахунки для випадку, коли 

на ПТОР функціонує один пост ТО і ПР. 

Розрахунок значень показників ефективності виконання задач по обслуговуванню 

прикордонної автотехніки персоналом ПТОР передбачає наступний порядок дій (рис. 1 блок 

3). 

1. Розраховуються задані витрати (
птор
здC ) для ПТОР [10]: 

птор
залпит

птор
зд MCC  . 

2. Розраховується інтенсивність вхідного потоку вимог автотехніки, що надходять до 

ПТОР протягом досліджуваного проміжку часу: 

спост

птор
РТОптор

Т

N
I

,
 . 

де 
птор

РТОN ,  – загальна кількість заявок на проведення ТО та ПР, що надходять до ПТОР 

ремонтного підрозділу протягом року, од. 

Загальна кількість заявок 
птор

РТОN ,  розраховується за наступною формулою: 

птор
ПР

птор
ТО

птор
ТО

птор
РТО nnnN   21, . 

Річна кількість заявок на проведення ТО-1, ТО-2, ПР (
птор
ПР

птор
ТО

птор
ТО nnn ,, 21 

) 

визначається за методикою, представленою в [10]. 

3. Розраховується інтенсивність потоку обслуговувань каналу обслуговування (поста 

ТО і ПР) ПТОР ремонтного підрозділу органа охорони державного кордону: 

птор
ср

птор

Т

1
 , 

де 
птор
срТ  – математичне очікування часу обслуговування однієї заявки одним каналом 

обслуговування (постом ТО і ПР) ПТОР, діб. 

Розрахунок 
птор
срТ  відбувається за наступним виразом: 

птор
РТО

птор
ПРПР

пторптор
РТО

птор
ТОТО

пторптор
РТО

птор
ТОТО

птор
птор
ср

N

n
t

N

n
t

N

n
tТ

,,

22

,

11  
. 
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4. Розраховується інтенсивність парціальних потоків заявок 
птор
i , що надходять на 

пости ПТОР за формулами, розглянутими в [8]. 

Введення вихідних даних 

(n = 0) 

n = n+1. 

(Зміна кількості постів) 

Розрахунок показників 

ефективності вик. задач 

стаціонарною майстернею 

Так Нi 
Так 

1 

2 

3 

Un = True  

 

4 

Отримання кількості постів (n) 

ТО і ПР в стаціонарній 

майстерні  

6 

Рис. 1. Алгоритм методики визначення раціонального складу сил та засобів ПТОР 

ремонтного підрозділу прикордонного загону 

 

 

Jвх = [
птор
залM , питC , спостT , 

птор
ТОn 1

…] 

птор
залпит

птор
зд MCC  ; 

1

0 1

000
0



 
 





















  

n

k

m

n

nk

f
n!n

f
!k

P
k







; 

nk,fP
!k

P k

k

k  00
0


; 

;fP
n!n

P n0
0

n
0

n 






 







  

птор

птор

птор
черг

птор
обсл

птор
черг

птор
сист

q
tttt


 ; 

ср
птор

Р,ТО

птор
ср

м.рух
ПР

ПР
пторптор

перем
VN

SnW
t






2
; 

)tt(t птор
перем

птор
сист

птор
пр  365 ; 

птор
перем

птор
сист

птор
пр

птор
прптор

ТВ
ttt

t
К


 ; 

птор
перем

птор
очік

птор
ТР,ТО

пторптор
заг ССCСC  ; 













.NN

;CC
U

роб
діб

птор
зав

птор
зд

птор
заг

n  

 

 

nNптор
чол  2 . 

Початок 

Кінець 

 

Нi 

5 
KТВ

птор
<KТВзд

птор
 

 

Отримання кількості постів ТО і 

ПР в стаціонарній майстерні (n 

= n-1) 

7 

Розрахунок чисельності 

персонала постів ТО и ПР ПТОР  

8 



 73 

Liaii ,...,2,1;   , 

де 

;
спост

з

Т

N
 .;

1





L

i
iз

з

i
i NN

N

N
a  

5. Потім знаходяться значення коефіцієнтів завантаження і функцій неординарності 

для ПТОР за залежностями [8]: 
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6. На наступному кроці знаходяться ймовірності (
птор

P0 , 
птор
k

P , 
птор
nP  ) всіх 

можливих станів моделі процесу обслуговування вхідного потоку заявок ПТОР за 

формулами [8]: 
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7. Розраховується завантаженість спеціалістів-ремонтників ПТОР: 

спост
пторптор

зав TPN  0 . 

8. Далі розраховується середній час (
птор
чергt ) знаходження автотранспортного засобу в 

черзі на обслуговування ПТОР за формулою [8]:  










1

0

1m

k
knчерг

n

k
Pt


. 

9. Відносна пропускна здатність (
птор

q ) досліджуваного ПТОР розраховується за 

формулою [8]: 
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n

k
kобс PknnPq

0

)(
1


. 

10. Розраховується середній час (
птор
систt ) знаходження автотранспортного засобу під 

час проведення робіт з ТО і ПР в системі обслуговування ПТОР за залежністю [8]: 



q
tttt чергобслчергсист  . 

11. Розраховується середній час (
птор
перемt ), витрачаємий на переміщення 

автотранспортного засобу до місця проведення робіт ТО і ПР та назад до місця дислокації 

автотранспортного засобу після проведення робіт з ТО і ПР: 

ср
птор

РТО

птор
ср

мрух
ПР

ПР
пторптор

перем
VN

SnW
t






,

.
2

. 

12. Розраховується середній час (
птор
прt ) знаходження автотранспортного засобу, що 

обслуговується персоналом ПТОР, в працездатному стані:  

)(365 птор
перем

птор
сист

птор
пр ttt  . 

13. Потім визначається значення основного показника оцінки ефективності ПТОР – 

коефіцієнта технічного використання (
птор
ТВК ) автотехніки прикордонного загону, 

обслуговуємої персоналом ПТОР: 

птор
перем

птор
сист

птор
пр

птор
прптор

ТВ
ttt

t
К


  . 

14. Розраховуються витрати на утримання ПТОР ( пторC ): 

nCMNCMNCС ст
к

птор
зк

роб
дібзк

птор
вк

роб
дібвк

птор
 . 

Математичне очікування кількості зайнятих каналів 
птор
зкM  та кількості вільних 

каналів 
птор
вкM  розраховується за залежністю [8]: 





n

k
kзк PknnM

0

)( ; 

зквк MnM  . 

15. Розраховуються витрати 
птор

ТРТОC ,  на оплату вартості матеріалів та запчастин при 

проведені персоналом ПТОР робіт з ТО-1, ТО-2, ПР за формулою: 

ПР
птор
ПРТО

птор
ТОТО

птор
ТО

птор
ТР,ТО CnCnCnC   2211 . 

16. Розраховуються витрати від простою автотранспортних засобів в черзі 
птор
очікC  за 

формулою: 
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)(,
птор
черг

птор
обсл

птор
РТОпр

птор
очік ttNCС  . 

17. Розраховуються витрати на переміщення автотехніки до місця проведення 

обслуговування і назад 
птор
перемC  за формулою: 

 
100

2
. птор

ср
мрух

ПР
ПР
пторавт

ср
бенз
ср

авт
ср

птор
перем

SnW
ACWC


 . 

18. Розраховуються витрати 
птор
загC  на забезпечення технічної готовності автотехніки 

персоналом ПТОР прикордонного загону: 

птор
перем

птор
очік

птор
ТРТО

пторптор
заг ССCСC  , . 

Після розрахунку показників ефективності відбувається визначення виконання умови 

блоку 4 (рис. 1): 













.

;

роб
діб

птор
зав

птор
зд

птор
заг

n
NN

CC
U  

Якщо умова блоку 4 не виконується, то розрахунок завершується на кількості каналів 

n-1 (рис. 1 блок 7), де n – кількість каналів, що приймала участь в останньому циклі 

розрахунків.  

У випадку, коли умова (рис. 1 блок 4)  виконується, то відбувається перехід до 

наступної умови 
птор
ТВ

птор
ТВ зд

КК   (рис. 1 блок 5). Якщо умова 
птор
ТВ

птор
ТВ зд

КК   (рис. 1 

блок 5) виконується, то відбувається перехід до блоку 2, де відбувається збільшення постів 

ПТОР (n = n+1). Після того, як кількість постів ПТОР збільшується (рис. 1 блок 5) 

починається наступний цикл розрахунків показників ефективності.  

Якщо умова 
птор
ТВ

птор
ТВ зд

КК   (рис. 1 блок 5) не виконується, то розрахунки 

завершуються на кількості каналів, що дорівнює n (рис. 1 блок 6), де n – кількість каналів, що 

приймала участь в останньому циклі розрахунків. 

Кінцевим результатом представленої методики є отримання необхідної кількості 

каналів ТО і ПР (рис. 1 блоки 6,7) в ПТОР, а також одержання кількісного складу (рис. 1 

блок 8) персоналу постів ТО і ПР ПТОР за наступною залежністю:  

nNптор
чол  2 . 

 

Висновки. Таким чином, алгоритм методики дає можливість раціоналізувати склад сил 

та засобів ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій 

обслуговування автотранспортних засобів, враховуючи при цьому економічну 

(
птор
зд

птор
заг CC  ) і оперативно-службову (

птор
ТВ

птор
ТВ зд

КК  ) складові, завантаженість 

персоналу (
роб
діб

птор
зав NN  ) ремонтного підрозділу, можливість надходження до ПТОР 

групових заявок щодо ТО і ПР, а також віддаленість автотранспортних засобів від 

ремонтного підрозділу. 

В подальшому пропонується, використовуючи розроблену методику, провести 

експериментальне дослідження в умовах конкретного прикордонного загону з метою 

визначення адекватності представленого інструментального засобу. 
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CONTROL SYSTEM CBRN PROTECTION OF TROOPS, BASED ON THE 

FIELDS OF CBRN RISKS   

 
Розвиток сучасних автоматизованих систем управління озброєнням та засобами 

радіаційного, хімічного, біологічного  (РХБ) захисту військ дозволяє поєднати у єдину мережу 

різнофункціональні машини і пристрої. Управління цією мережею потребує нових підходів, що 

базуються на завчасному визначенні зон можливого РХБ ризику. В статті розглянуто 

оптимізаційну задачу управління системою РХБ захисту військ на основі концепції полів РХБ 

ризиків. Запропоновано підхід до вирішення цієї задачі, в основі якого лежить комбінування 

кількісних і якісних методів аналізу.      

Ключові слова: РХБ захист, зброя масового ураження, задача управління системою 

захисту, поля РХБ  ризиків,  методи аналізу. 

 

Развитие современных автоматизированных систем управления вооружением и 

средствами радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты войск позволяет  

соединить в единую сеть разно функциональные машины и устройств. Управление этой сетью 

требует новых подходов, основанных на своевременном определении зон возможного РХБ риска. 

В статье рассмотрено оптимизационную задачу управления системой РХБ защиты войск  на 

основе концепции полей РХБ риска. Предложено подход к решению этой задачи, в основе 

которого лежит комбинация количественных и качественных методов анализа.      

Ключевые слова: РХБ защита, оружие массового поражения, задача управления системой 

защиты, поля РХБ  рисков,  методы анализа. 

 

The development of modern automated control systems for weapons and means of chemical, 

biological, radiological and nuclear (CBRN) protection forces allows to connect to a network of different 

functional machines and devices. The control of this network requires a new approach based on the 

timely determination of areas of possible CBRN risk. The article considers the optimization task control 

system of CBRN protection forces based on the concept of fields CBRN risk. Proposed approach to 

solving this task, which is based on a combination of quantitative and qualitative methods of analysis.      

Keywords: CBRN protection, weapons of mass destruction, control task of a system of СBRN 

protection, fields CBRN risk, methods of analysis. 

 

Introduction. Flux of chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) threats in the 

world needs improving existing forms of CBRN defense organization and the technical capabilities 

to protect troops and people from weapons of mass destruction or destruction of potentially 

hazardous industrial objects. 

In the near future among the variety of CBRN threats may pose the greatest danger: 

- Accidents anthropogenic and natural character on nuclear and chemically hazardous objects; 

- The terrorist attack using weapons of mass destruction or the destruction of chemical and 

nuclear industrial objects by them; 

- Accidents in warehouses storing weapons of mass destruction and carriers of such weapons; 

- Covert  weapons of mass destruction (WMD) use in conventional conflicts for research; 

- Virus mutations that could invite deadly epidemic; 

- Uncontrolled proliferation of WMD. 

Over the past 20 years we have seen significant progress in the development of CBRN 

defense. Appeared with modern equipment, highly automated CBRN reconnaissance systems, 

decontamination systems, and aerosol camouflage systems. Greatly expanded their technical and 

functional capabilities, ability to work in any natural environment.  

In parallel, there is active development of fundamental research in nanotechnology, 

biotechnology, information technology, sensors, materials, lidar technology and new platforms of 

CBRN reconnaissance system. Results of such studies can be used to develop new highly sensitive 

and ultra light CBRN detectors; decontaminating powder with active nanoparticles; creams that 
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reduce the toxicity of pathogens; nano preparation for protection against anthrax; a device for 

remote control and correction of physiological status of soldiers; integration of all subsystems 

CBRN protection with heterogeneous sensors into a single automated network; integration of 

personal protective equipment, protective mask, helmet, uniform, armament, control and 

communication equipment in one system; self-decontamination materials, bio absorbing materials 

and materials able to identify toxic substances; etc. We also see progress in finding new platforms, 

primarily to improve CBRN reconnaissance opportunities, such as reconnaissance drones and 

robots [1,2,3].  

The need to respond quickly to new threats requires a combination of all the capabilities of 

reconnaissance, protection, special treatment, aerosol camouflage, communication and automation 

into United CBRN protection system. 

Prototypes of such system is the Joint warning and reporting network JWARN (USA) [4] and 

automated CBRN protection forces tactical control system (Russia) [5].    

On the other hand, if you look at area of destruction from WMD weapons or destruction from 

hazardous objects you can divide this area into two areas - primary and secondary damage.  

Zone of secondary damaged are shaped by environmental factors. Its components are the 

clouds of poisonous substances, radioactive aerosols, biological agents, which require some time for 

the formation of this zone. Minimize the impact of striking factors in this area is possible by the 

rapid alert and protective measures. It is in this zone can be an effective the system type JWARN. 

Zone primary damage is formed almost instantaneously by physical and chemical processes 

during the explosion. Its components are fragments damaged, explosion wave, thermal damaged, 

light radiation, etc. No improvement of CBRN devices, individual and collective protection, or 

finally the whole CBRN warning and reporting system is unable by itself to minimize losses in this 

area. Minimizing losses is possible only on the prepayment of readiness to use WMD. Therefore 

there is actual scientific problem early identification of time and possible areas of use of WMD.  

One of the accepted solution to this problem is based on expert evaluations, when analysis 

signs of preparation for the use of WMD. However, this approach has some disadvantages: 
subjectivity of experts, necessity to take into consideration a very large number of factors, 

incomplete knowledge of the situation, weak base the use of WMD evidence, low accuracy for 

dynamic situations, possibility of considering only a limited number of scenarios of conflict, etc.   
The aim of this work - finding ways to reduce losses in the zone of the primary damage by 

the concept of fields of risk.  

The basic components of the United CBRN protection systems should be possible  conflict 

scenarios, and dynamic in time and space risks of use of WMD weapons, which form the field of 

risks  t,y,xR , plus various forces and resources  of NBC protection, which operational efficiency 

we can measure by the probability to avert losses   tyx ,,  in case of using WMD.  

Formulation of the problem controls system of CBRN protection of troops. Using the 

known definition of risk as the multiplying of the probability of occurrence events on the 

numerically expressed its scale and impact, mathematical field of risk from the some CBRN 

affected source can be written as: 

      
i

niiiiiii sssttyyxxtyxPtyxR ,...,,,,,,,,, 21 , 

where  iii tyxP ,, - likelihood of sources of risk at the coordinates point  ii yx ,  in time it ;  

 niii sssttyyxx ,...,,,,, 21  - distribution function of spatial and temporal probability of injury 

unprotected personnel at the points  y,x  in time t , from i -th source of risk; ns,...,s,s 21 - 

parameters characterizing the propagation environment of affected factors.  

Space - time distribution of risk from n  affected sources: 

     tyxRtyxR
j

i
i

n

j

j
,,1,,

11

1




  

Now we can formulate the mathematical problem statement of CBRN protection control 

system as follows:  
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where S - area controlled by CBRN protection system,  tmax  - some function whose value 

depends on the existing potential and resources of CBRN protection and area controlled by them. 

This function belongs to range   10  tmax .  

When known  t,y,xR , search distribution function of CBRN protection field  t,y,x , 

satisfying the conditions (1) with restrictions (2) can be achieved by methods of simulation or 

heuristic analysis methods.  

Calculation of the fields of risk of using WMD. Calculation 

fields  niii s,...,s,s,tt,yy,xx 21 , forming the values  t,y,xR , is not significant difficulties 

due to the large number of predictive models in case using WMD or destruction of potentially - 

dangerous objects.  

Much more difficult is the determination of values  iii t,y,xP . Existing methods of 

retrospective analysis can not be applied here because of possible hopping combat situation, and 

direct application of qualitative analysis (expert method) is not possible because of the very high 

level of complexity of the problem.  

To determine the values  iii t,y,xP  we are propose approach based on a combination of 

theory methods decomposition, genetic algorithms and fuzzy sets, that is a combination of 

qualitative and quantitative analysis methods. It is implemented as a complex of mathematical 

models that capable of generating of conflict scenarios that optimizing in time, identifying main 

results on those conflict scenarios and assesses the risks use of weapons of mass destruction during 

the conflict [6]. Mathematical models were verified by using data of real and training military 

conflicts. 

Figure 1 presents an example of the software version of the script generated the conflict in 

Iraq in 2003.  In his search took about 10000 iterations. This result was achieved at the expense of a 

genetic algorithm, and by specially developed methods of screening was a real scenario [7]. 

Calculations of the duration and loss of the conflicting parties in this scenario are presented in 

Table 1. Apparently, they correlate well with actual data obtained during the conflict. 

The results of calculations of the integral risk of WMD use by Iraq in the Iran-Iraq conflict 

years 1980-1988 on the main stages of this conflict is presented in figure 2. Shaded events, during 

which Iraq applied chemical weapons [8]. 

   

Fig. 1. Display version of the script of the conflict 

2003 map of Iraq. Thick arrows - the result of the 

generated script on the PC, thin arrows - the real 

course of the conflict. 

Fig. 2 The cumulative risk of WMD use by 

Iraq in the Iran - Iraq conflict years 1980-

1988 on the set of critical events. Facts 

about the use of chemical weapons shaded. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200



 80 

 

Table 1. Comparison of simulation scenario, the basic characteristics of the conflict in 2003 

(Fig. 1) with actual values 

Characteristics of conflict  Simulation results  Actually  

Duration, days  28 25 

Iraq's losses, man 29483 36800 

USA and Allies losses, man 886 760 

 

Conclusions. Thus mathematical models to define scenarios of conflict and risk assessment 

WMD use can help to calculate main parameters of CBRN risk during the conflict, reduce losses, 

and by reduce the attractiveness event under certain conditions to prevent using weapons of mass 

destruction. The complex of models can be part of software and hardware for processing and 

analysis of information within the CBRN of a future united system of NBC protection troops. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ ПІДВІСКИ НА СТІЙКІСТЬ РУХУ КОЛІСНИХ 

ЛЕГКИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН 

 
У статті проведений аналіз впливу конструкції підвіски на стійкість руху колісних 

бойових машин. Запропоновані  рекомендації щодо покращення стійкості руху колісних бойових 

машин. 

Ключові слова: стійкість руху, легкі броньовані машини, підвіска. 

 

В статье проведен анализ влияния конструкции подвески на устойчивость движения 

колесных боевых машин. Предложенные рекомендации по улучшению устойчивости движения 

колесных боевых машин.  

Ключевые слова: устойчивость движения, легкие бронированные машины, подвеска. 

 

In the article analyzed the influence of design on suspension stability of motion of wheeled combat 

vehicles. Recommendations for improving the resistance movement of wheeled combat vehicles.  

Keywords: stability of motion, light armored vehicles, suspension. 

 

Вступ. На сучасному етапі оцінка перспектив розвитку легких броньованих колісних та 

гусеничних машин представляє певні труднощі, котрі пов’язані з відсутністю єдиного 

погляду на роль та місце цього класу машин. Причому, якщо на етапі виникнення легких 

броньованих гусеничних та колісних машин мале місце однозначність розуміння завдань 

цього класу машин, то зараз ситуація представляється складнішою і зв'язано це з трьома 

основними чинниками: розширенням кола завдань, що вирішуються; невизначеністю 

конструктивної концепції; економічною привабливістю цього класу машин. 

Це в рівній мірі відноситься до колісних, так і гусеничних легких броньованих машин 

(ЛБМ) [1]. Тому великий інтерес для перспективних розробок і модернізації зразків, що 

раніше випускалися, є критичний аналіз різних підходів та концепцій застосування легких 

броньованих машин. Чинники, які ускладнюють однозначність підходів до застосування, є 

одночасно і основними перевагами легких броньованих машин - це широке коло завдань від 

військових до поліцейських, разом зі суттєво низькими, в порівнянні з танками, 

капітальними і експлуатаційними витратами [2]. 

Постановка задачі дослідження. В середині 90-х років намітилася тенденція 

використання легких броньованих машин замість танків (миротворчі операції в Боснії і 

Сомалі). У 1999 р. демонстрацією оперативної мобільності був стрімкий перехід російського 

підрозділу на БТР-80 та взяття під контроль аеропорту «Приштина» у Косово (Югославія). У 

американців на той час подібних бойових броньованих машин (ББМ) 8х8 не було, і цей 

епізод підштовхнув США до закупівлі більш 2000 бойових машин «Stryker» для власних 

збройних сил. Слід погодитися, що в тактичній мобільності гусеничні бойові машини (БМ) 

мають незаперечну перевагу, в оперативній - колісні. В даний час особлива увага 

приділяється таким характеристикам: внутрішньому, заброньованому об'єму, 

вантажопідйомності, рівню балістичного та протимінного захисту, стратегічній і оперативній 

мобільності [2]. 

Основна частина. Мобільність або рухливість – є однією з традиційних характеристик 

зразків бронетанкової техніки (БТ). 

Рухливість - це сукупність властивостей бойової машини, що характеризують її 

здатність до самопересування в заданих умовах. Показником рухливості є середня 

швидкість, яка отримана при діленні відстані по прямій, на яке перемістилася бойова 

машина, на загальний час витрачений на переміщення [2]. 
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При дії ЛБМ на полі бою розглядають тактичну рухливість, не приймаючи до уваги 

час, потрібний для заправки паливом, обслуговування та ремонту. Тактична швидкість – є 

середньою швидкістю руху при виконанні тактичних завдань та залежить від питомої 

потужності двигуна ЛБМ та технічних можливостей її впровадження. Під тактичною 

швидкістю розуміють максимальне, технічно можливе значення середньої швидкості на 

місцевості, при якій забезпечується ведення вогню з озброєння та ефективне ураження цілей 

на відстанях не менш відстані дійсної стрільби. 

Зі схеми взаємозв’язків основних факторів, які визначають тактичну швидкість (рис. 1) 

відомо, що тактична швидкість є прояв конкретних параметрів конструкції силової 

установки, системи підресорювання, стабілізатора озброєння та комплексу приладів 

спостереження та прицілювання [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаємозв’язків основних факторів, які визначають тактичну швидкість 

 

Головним лімітуючим фактором є потужність силової установки, що розподіляється на 

одиницю ваги машини. У реально виконаних конструкціях колісних ЛБМ, система 

підресорювання також є фактором, який обмежує швидкість руху на місцевості відносно 

швидкості руху, яка забезпечується питомою потужністю двигуна. 

Експлуатаційні властивості колісних шасі ЛБМ дуже схожі на властивості звичайних 

автомобілів. 

Оцінювання якості автомобіля проводять за вісьмома експлуатаційними властивостями 

[5], що подано в табл.1. 
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            Таблиця 1 

Експлуатаційні властивості якості АТЗ 

 

Експлуатаційні 

властивості АТЗ 
Що забезпечують Чим характеризуються 

1. Тягово-

швидкісні 

властивості 

Вантажопідйомність 

(пасажиромісткість), 

швидкість руху, прискорення 

Масою вантажу mв, що перевозиться, 

кількістю пасажирів z, максимальною 

швидкістю руху Vmax, часом і шляхом 

розгону до Vmax 

2. Паливна 

економічність 
Економію палива 

Шляховими витратами палива в         

л/100 км 

3. Гальмівні 

властивості 

Максимальне уповільнення та 

утримання автомобіля на 

уклоні 

Гальмівним шляхом, величиною уклону 

4. Керованість 

Властивість змінювати      

траєкторію руху автомобіля 

при дії водія на кермове 

колесо 

Зусиллям на кермовому колесі при 

повороті керованих коліс на місці та 

при русі, стабілізацією керованих коліс  

5. Стійкість 

Властивість зберігати заданий 

напрямок руху при знятому 

зусиллі з кермового колеса 

Стійкістю керованих коліс проти 

коливань  

6. Маневреність 
Можливість роботи на 

обмежених майданчиках 

Мінімальним радіусом повороту Rmin 

 

7. Прохідність 

Можливість рухатися у важких 

дорожніх умовах і долати 

перешкоди  

Критеріями опорної та профільної 

прохідності автомобіля  

 

8. Плавність 

руху  

Комфортабельність руху для 

водія і пасажирів, збереження 

вантажів 

Частотою власних коливань підвіски, 

середньоквадратичними значеннями 

швидкостей і прискорень, відсутністю 

пробою підвіски, стабільністю контакту 

коліс з опорною поверхнею 

 

Зазначимо, що вищенаведені експлуатаційні властивості автомобіля пов'язані 

безпосередньо з його рухом. 

Стійкість руху ЛБМ – одна з властивостей яка впливає на тактичну швидкість та 

залежить від конструкції підвіски. 

Автомобіль (ЛБМ) являє собою механічну систему, яка складається з великої кількості 

ланок, з’єднаних між собою зв’язками різного виду. На рух автомобіля можуть здійснювати 

вплив відносні переміщення його окремих ланок як механічної системи. Наприклад, 

переміщення центру ваги автомобіля внаслідок крену підресорених частин, в значній мірі 

змінює розподілення реакцій, діючих на колеса. Відома також залежність стійкості та 

керованості автомобіля від обумовлених особливостями кінематики підвіски в плані мостів 

по відношенню до кузова або зміни нахилу коліс. Таким чином, при достатньо досконалому 

вивченню питань криволінійного руху автомобіля неможливо не враховувати вивчення 

зв’язків між окремими елементами автомобіля та зв’язків між колесами автомобіля та 

опорної поверхні. Відомо біля 10 випадків руху колеса під дією прикладених до нього сил. 

Один з випадків, якій суттєво впливає на стійкість руху є кочення колеса з бічним 

відведенням. Внаслідок більшої кількості експериментів, які були проведені в різних країнах, 
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була виявлена залежність між кутами відведення та бічними силами. Ця залежність 

характеризується коефіцієнтом опору бічному відведенню та залежить від великої кількості 

факторів [6]. Найбільш впливовими з них є: 

форма траєкторії руху центру колеса (прямолінійна, криволінійна); 

характер прикладення сил, які діють на колесо. 

Ці фактори обумовлені конструкцією підвіски. Підвіска бойових колісних машин БТР-

70, БТР-80 та машин на їх базі незалежна, двохважільна, торсіонна, з телескопічними 

амортизаторами двохсторонньої дії. 

Підвіска БТР виконана за схемою незалежної підвіски на двох поперечних важелях 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Незалежна підвіска на двох поперечних важелях 

 

Якщо таку підвіску виконати “паралелограмною”, тобто обладнати паралельними 

важелями однакової довжини, то вона повністю виключить зміну нахилу площини обертання 

коліс під час вертикальних переміщеннях кузову. Однак, бокові переміщення коліс ( зміна 

колії ) при цьому будуть значними (рис. 3а). Кращу кінематику можливо отримати, зробивши 

верхній важіль коротше нижнього (рис. 3б). У цьому випадку під час стиснення підвіски 

внаслідок вертикального переміщення кузова відбувається невеликий нахил колеса в бік, 

якій зменшує бокові зміщення відтиску шини. 

              
а)                                                                    б) 

Рис. 3. Незалежна підвіска на двох поперечних важелях 

а – з важелями однакової довжини; б – з важелями різної довжини 

 

Робота направляючих пристроїв підвіски при вертикальних переміщеннях, крену або 

галопуванні ( повздовжні кутові коливання ) кузову автомобіля викликає не тільки 

вертикальні переміщення коліс, а й бічні та кутові, причому як відносно дороги, так і 

відносно корпусу. Оскільки, переміщуючись, колеса знаходяться під дією реакцій дороги, які 

можуть або перешкоджати, або сприяти цім переміщенням, то така робота направляючого 

пристрою підвіски впливає також і на переміщення кузову (корпусу). 
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Висновки. Аналіз показує, що навіть при прямолінійному русі автомобіля по якісним 

дорогам з рівним покриттям відбуваються безперервні коливання кузову (корпусу). Якщо 

при цьому колеса автомобіля, разом с вертикальними будуть мати і бокові переміщення, то 

це приведе до зміни колії, підвищеному опору коченню та додатковому зношуванню шин. 

Крім того, може виникнути самовільне відхилення ЛБМ від заданого напрямку руху. Якщо 

при вертикальних переміщеннях колеса нахиляються, то виникають гіроскопічні моменти, 

котрі можуть періодично повертати керовані колеса, що викличе курсові коливання 

автомобіля. Внаслідок цього машина втрачає стійкість руху. 

Для покращення стійкості потрібно змінити траєкторію руху центру колеса з 

криволінійної на прямолінійну. Ця зміна можлива тільки внаслідок заміни існуючої підвіски 

на нову, з прямолінійним рухом центру колеса. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ РУХОМОСТІ БОЙОВИХ 

ЛЕГКОБРОНЬОВАНИХ МАШИН 

 
В статті запропонований методичний підхід щодо оцінки рухомості бойових 

легкоброньованих машин. Такий підхід дозволяє якісно та кількісно здійснювати оцінку впливу 

можливих конструктивно-технічних рішень на таку властивість бойової машини, як 

рухомість, а також обгрунтовано приймати рішення при модернізації існуючих та розробці 

нових бойових легкоброньованих машин. 

Ключові слова: тактико-технічні характеристики, рухомість, бойові легкоброньовані машини. 

 

В статье предложен методический подход к оценке подвижности боевых 

легкобронированных машин. Такой подход позволяет качественно и количественно 

осуществлять оценку влияния возможных конструктивно-технических решений на такое 

свойство боевой машины, как подвижность, а также обоснованно принимать решения при 

модернизации существующих и разработке новых боевых легкобронированных машин. 

Ключевые слова: тактико-технические характеристики, подвижность, оевые 

легкобронированные машины. 

 

In the article methodical approach is offered in relation to the estimation of movable of fighting 

легкоброньованих machines. Such approach allows qualitatively and in number to carry out the 

estimation of influence of possible structurally-technical decisions on such property of fighting machine, 

as movable, and also reasonably to make decision during modernisation of existing and development of 

new fighting soft-skin vehicles. 

Keywords: tactical and technical descriptions, movable, fighting machines. 

 

Вступ. Аналіз програм розвитку озброєння та військової техніки (ОВТ), що 

реалізуються у збройних силах (ЗС) багатьох країн світу, свідчить про поступовий перехід 

від важкої техніки типу танк до бойових легкоброньованих машин (ЛБМ), зокрема бойових 

машин піхоти (БМП) (43% від загальної кількості бойових ЛБМ) [1]. Це передусім пов’язано 

з вимогами щодо підвищення мобільності з’єднань і частин Сухопутних військ (СВ) та 

оперативності їх використання. Такі ж співвідношення характерні і для вітчизняних ЗС, де 

БМП є найбільш численним типом бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ) та становить 

47% від загальної кількості машин цього класу. 

Нажаль, на сьгоднішній день даний тип машин морально застарів і потребує 

модернізації. У зв’язку з цим, конструкторськими бюро і виробниками озброєння ведуться 

роботи щодо покращання тактико-технічних характеристик (ТТХ) ОВТ, в тому числі 

БМП. Однак, ці заходи найчастіше ведуть до збільшення бойової маси машини у порівнянні 

з прототипами або попередніми зразками, що помітно знижує показники рухомості машини 

і призводить до порушення вимог щодо їх мобільності. Таким чином постає задача оцінки 

рухомості БМП при прийнятті конструктивно-технічних рішень щодо збільшення ТТХ 

зразка. 

Постановка задачі дослідження. Аналіз робіт попередників вказує на те, що 

показником оцінки рухомості, як правило, є середня швидкість руху. Для його розрахунку 

використовуються наступні підходи: графоаналітичний метод; аналітичний (по показнику 

максимальної потужності двигуна) та екпериментальний. Нажаль, запропоновані методики 

не враховують важливі складові показника рухомості, а саме: швидкість машини на плаву, 

кількість фіксованих радіусів повороту, що обумовлює актуальність розроблення 

методики оцінки рухомості БМП. 

Основна частина. На сучасному етапі розрізнюють наступні види рухомості: тактичну 

та оперативну (рис. 1).  
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Рис. 1. Структурна схема формування рухомості БМП 
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Тактична рухомість розглядається як здатність об’єктів БТОТ пересуватися на 

місцевості, по дорогах на порівняно невеликі відстані при виконанні тактичних задач під час 

бою. Рішучий вплив на тактичну рухомість мають такі показники як швидкохідність, 

маневреність і прохідність БМП і в меншому ступені час заправки пальним, ремонту та 

обслуговування. 

Оперативна рухомість БМП розглядається як здатність механізованих колон 

пересуватись по дорогах і місцевості з різними шляховими умовами при виконанні 

оперативних завдань. У зв’язку з цим оперативна рухомість оцінюється по основному 

критерію – середньої швидкості зразка, яка залежить від більшої кількості обставин і є 

основною оцінкою будь-якого виду рухомості. При цій оцінці в меншому ступені 

визначається такий показник як прохідність зразків БТОТ, так як є можливість обладнання 

шляхів пересування зразків БТОТ [2]. 

Вирішення ряду технічних задач пов’язано з рухомістю окремого зразка, тому основну 

увагу доцільно приділити тактичній рухомості. 

Для якісної оцінки тактичної рухомості БМП необхідно розглянути основні її складові, 

а саме: швидкохідність, маневреність, прохідність, автономність.  

Кожна з цих властивостей залежить в свою чергу від властивостей більш низького 

рівня, тому для вирішення цієї задачі застосуємо підхід, який базується на такій 

послідовності дій [3]: 

декомпозиція системи БМП рухомість та побудова вхідної множини ТТХ; 

визначення множини ТТХ, які будуть запропоновані експертам для проведення 

експертизи; 

надання експертами оцінки кожній ТТХ ; 

обробка отриманої від експертів інформації; 

апробація запропонованої методики шляхом визначення показника якості системи 

рухомість БМП різних виробників. 

На початковому етапі рішення цієї задачі необхідно провести декомпозицію системи 

рухомість, у результаті чого отримаємо дерево 3-х рівневу ієрархічну структуру (рис.2). 
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Рис. 2. Структурна декомпозиція системи БМП рухомість 

 
Враховуючи загальну структуру властивостей якості системи рухомість подамо в 

табличному вигляді (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Структура властивостей якості системи БМП рухомість 

Технічна характеристика Похідна 

базової власт. 

Базова 

 власт. 
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4шα  Плавність 
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Аналіз отриманої структури дає можливість стверджувати, що властивість і-го рівня 

визначається відповідними властивостями (і+1)-го рівня (і = 0,1,2,…,m).  

Виходячи з того, що останній рівень утворюють ТТХ, що входять у вхідну множину 

ТТХ, з'являється можливість визначати їх вплив на загальний критерій якості підсистеми. 

Таким чином, у системі рухомість сформована номенклатура ТТХ, яка визначає її 

технічну досконалість. 

Для зменшення вхідної множини ТТХ та визначення коефіцієнтів їх важливості 

застосований підхід, що ґрунтується на поетапному застосуванні евристичних методів 

прийняття рішення [4] (рис. 3). 

 

 

1 етап 
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2 етап 
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Рис. 3. Етапи застосування сукупності методів прийняття рішення 

 

3 етап 

 
У результаті реалізації першого та другого етапів отримана множина ТТХ, які найбільш 

вливають на рухомість БМП (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Множина ТТХ системи БМП рухомість 

Найменування ТХ 
Одиниця 

вимірювання 

Питома потужність двигуна кВт/т 

Максимальна швидкість руху км/год
 

Максимальна швидкість на плаву км/год 

Кількість фіксованих радіусів повороту 
- 

Запас ходу по пальному км 

 

Надалі, за програмою, що виконана в середовищі MathCAD, розраховано коефіцієнти 

важливості ТТХ системи БМП рухомість рис. 4. 
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Рис. 4. Важливість ТТХ системи рухомість 

Тактико-технічні характеристики 

1 – питома потужність двигуна; 

2 – максимальна швидкість руху; 

3 – кількість фіксованих радіусів повороту; 

4 – максимальна швидкість на плаву;  

5 – запас ходу по пальному. 

  
Для подальшої оцінки рухомості БМП використаємо отримані коефіцієнти важливості 

ТТХ. Однак аналіз отриманої номенклатури характеристик вказує на те, що вони мають 

різну розмірність, а тому не можуть бути використані для проведення розрахунків. Усунення 

цього недоліку можливе шляхом проведення нормування їх значень. 

Нормування і-ї характеристики проведемо за формулою 

 

,

minmax

min

XX

XX
wK

i

³³



  (1) 

де  – нормоване значення і-ї характеристики; 

 іw  – коефіцієнт важливості і-ї характеристики; 

 iX  – значення і-ї характеристики. 

 

Враховуючи одержані нормовані числові характеристики, що визначаються по (1), 

запишемо формулу, яка може служити для розрахунку критерію оцінки якості (Пр) системи 

БМП рухомість  

 

.Ï

1

p

2





³

n

iK  (2) 

 

Надалі, використовуючи дані щодо значень ТТХ сучасних БМП [5], за формулами (1, 2) 

проведена оцінка рухомості БМП закордонних машин цього класу (рис. 5). 

іK
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Рис. 5. Результати розрахунку Пр для закордонних БМП 

  
 

Висновки. Аналіз отриманих результатів (рис. 4, 5) дозволяє зробити такі висновки: 

на рухомість найбільше впливають питома потужність двигуна (
1рw =0,38), 

максимальна швидкість руху (
2рw =0,27) та максимальна швидкість на плаву (

4рw =0,16); 

Показники якості системи рухомість закордонних БМП на порядок вищі ніж у машин 

вітчизняного виробництва, що зумовлюється передусім застосуванням у їх конструкції 

гідромеханічної трансмісії та двигуна з великою питомою потужністю. 

Ґрунтуючись на одержаних даних можна стверджувати, що запропонована методика 

оцінки рухомості БМП дозволить оцінити вплив можливих конструктивно-технічних рішень 

на цю властивість бойової машини. Також слід зауважити, що вагомий внесок у комплексний 

показник рухомості вносить така характеристика, як швидкість машини на плаву. Тому 

наступним етапом дослідження може бути оцінка можливостей БМП щодо подолання 

водних перешкод. 
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-ОПЕРАТОР» 

В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 
 

У даній роботі наведено класифікацію математичних моделей роботи людини-оператора 

в різних автоматизованих системах управління. Оцінені переваги і недоліки різних моделей 

ергатичних систем. Показано, що найбільш перспективним для формалізованого опису 

діяльності людини-оператора є імітаційне статистичне моделювання. 

Ключові слова: автоматизовані системи управління,математична модель. 

 

В данной работе приведена классификация математических моделей работы человека-

оператора в различных автоматизированный системах управления. Оценены преимущества и 

недостатки различных моделей эргатических систем. Показано, что наиболее перспективным 

для формализованного описания деятельности человека-оператора является имитационное 

статистическое моделирование. 

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, ,математическая модель. 
 

In this paper a classification of mathematical models of the human operator in a variety of 

automated control systems. Evaluated the advantages and disadvantages of different models ergatic 

systems. It is shown that the most promising for a formalized description of the human operator is a 

numerical simulation of the simulation. 

Keywords: the automated control systems, mathematical model. 
 

Вступ та постановка завдання. У галузі досліджень автоматизованих систем 

управління, які є людино-машинними системами, важливим та динамічним напрямком є 

розробка моделей людини-оператора, який включений в контур управління. Математичні 

моделі діяльності людини в системі управління дозволяють на ранніх стадіях проектування 

якісно оцінити правильність проектних рішень при системно-технічному та інженерно-

психологічному проектуванні як інтерфейсу взаємодії людини з технічними засобами 

автоматизованих систем управління (АСУ) так і АСУ в цілому. Форми взаємодії людини і 

технічних засобів в автоматизованих системах управління вельми різноманітні, звідси і 

різноманіття моделей.  

Основна частина. Людина вирішує велике коло завдань, пов'язаних із забезпеченням 

працездатності системи, тому операторська діяльність може аналізуватися з різних позицій. 

У деяких роботах систему "людина-машина" трактують як одноканальну систему 

перетворення інформації [1-3]. Відповідно до цієї концепції робота оператора 

представляється у вигляді послідовності елементарних циклів управління, що складаються з 

окремих закінчених етапів. В якості головних можна виділити наступні етапи: прийом 

інформації, переробка та прийняття рішення, видача керуючих впливів. Наведені етапи 

можна розбивати на більш дрібні складові однак, якість виконання оператором своїх функцій 

на різних етапах операторської діяльності не рівнозначна. Відомо, що найбільша кількість 

помилок (до 81%), які допускає льотчик, припадає на етап прийому інформації. В роботах [4-

6] пропонується класифікувати розумову діяльність оператора при вирішенні різних завдань 

управління, причому розумову діяльність оператора пропонується розмежувати на три типи: 

сенсорний, сенсомоторний і логічний.  

Розумова праця сенсорного типу об'єднує операторів пов'язаних з прийомом інформації 

по одному каналу і передачі її без перетворення по декількох каналах. Сенсомоторний тип 

розумової діяльності полягає в обробці інформації директивного характеру з видачею 

результатів в стандартній формі для даного процесу. Діяльність такого типу властива водіям 
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транспорту, диспетчерам, операторам промислових систем і т.д. При розумової діяльності 

логічного типу операторські функції полягають у прийомі і переробці інформації, прийнятті 

рішенні та видачі керуючих впливів на відповідні пристрої системи. У реальної діяльності 

оператора присутні елементи всіх трьох типів.  

На даний час основним методом дослідження розумової діяльності людини-оператора є 

моделювання. Моделювання дозволяє зробити висновок про принципову працездатності 

системи, оцінити її потенційно можливі характеристики, встановити залежність від різних 

параметрів, визначити оптимальні значення параметрів, а також прогнозувати роботу 

системи. Прогнозування поведінки людини-оператора необхідно вести методами, сумісними 

з описом дії машини, тобто моделювати і прогнозувати поведінку оператора як компонента 

системи "людина-машина". Найбільш прості моделі роботи людини-оператора були отримані 

в задачах ручного управління, а потім вони були вдосконалені з використанням теорії 

оптимального управління. Найбільш зручним способом опису функціонування людини-

оператора є метод передавальних функцій [7]. Суть методу полягає в тому, що 

характеристики людини-оператора, який виконує роль ланки в системі управління, 

описуються лінійною передавальною функцією. Реакції оператора, які не відповідають цій 

передавальній функції, подаються у вигляді перешкоди. В [8] замість звичайних передатних 

функцій використовуються узагальнені робочі характеристики (УРХ) людини в даній задачі 

управління. УРХ являють собою сукупність початкових моментів s-гo порядку випадкової 

величини, що характеризує час і якість роботи людини-оператора в конкретній задачі 

управління, у вигляді функції характерних параметрів. Основними недоліками моделей 

цього класу є наступні: 

1. Лінійні аналогові моделі не можуть пояснити експериментальні факти, які свідчать 

про те, що оператор в ряді випадків діє дискретно.  

2. Моделі не враховують здатність оператора коригувати свою поведінку відповідно до 

оцінки ймовірнісної структури вхідних сигналів.  

3. Застосовуються для опису вузького класу систем, що описуються звичайними 

диференціальними рівняннями, в основному для систем з аналогово-безперервної 

діяльністю.  

Для аналізу систем з дискретно-логічної діяльністі розроблено "узагальнений 

структурний метод" (УСМ), який представляє собою набір методик і математичних моделей 

для опису та оцінки ефективності, якості і надійності функціонування систем управління або 

окремих ланок: як людини, так і технічних пристроїв. В УСМ функціонування будь-якої 

системи описується за допомогою функціонально-семантичних мереж [9].  

Функціональні мережі описують послідовність виконання операцій при жорсткому 

логічному зв'язку у виконанні окремих операцій. Семантичні мережі описують характер 

логічних зв'язків між окремими елементами, складовими мережі, без жорсткої фіксації 

послідовності виконання операцій. Введення людини-оператора у функціональну мережу 

дозволяє мати справу не тільки з алгоритмічними, але і з евристичними видами діяльності 

людини в системі управління. Евристичні види діяльності людини, такі як, прийняття 

рішень, не дозволяють досліджувати систему аналітичними методами. Для цієї мети 

використовують методи ситуаційного управління. Розроблено математичні методи, що 

враховують закони людського мислення, розробки спеціальної мови для опису, узагальнення 

та класифікації ситуацій, а також для формулювання рішень управління. За допомогою 

запропонованої методики і розробленої ситуаційної мови управління (СМУ), можна описати 

діяльність людини-оператора та оцінити її ефективність за допомогою імітаційного 

моделювання.  

Крім розглянутих детермінованих моделей широке застосування знаходять імовірнісні 

моделі, особливо при моделюванні складних видів діяльності операторів, що взаємодіють з 

різними засобами відображення інформації (ЗВІ). Для вирішення таких завдань 

застосовується математичний апарат теорії масового обслуговування, розвинений для 

випадку паралельної обробки сигналів (заявок) людиною.  
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Для оцінки пропускної здатності людини-оператора використовуються теоретико–

інформаційні моделі [10]. Між інформацією, що впливає на оператора в якості подразника, і 

його реакціями встановлюються різноманітні, але закономірні стосунки у вигляді лінійної 

залежності. Однак, лінійний зв'язок зберігається в обмеженій області експериментальних 

умов [11]. Спільними обмеженнями застосовності інформаційних моделей можна вважати 

виконання наступних вимог:  

1. Сталість умов пред'явлення сигналів.  

2. Сталість характеристик оператора.  

3. Період проходження сигналів повинен бути більше латентного періоду реакцій 

оператора.  

4. Завдання повинні мати рівномірну складність, однорідність і значимість.  

На теперішній час знайшли широке розповсюдження методи машинної реалізації 

математичних моделей, які використовуються для дослідження характеристик 

функціонування великих систем [12]. Для реалізації імітаційного моделювання необхідно 

побудувати відповідний алгоритм моделювання. При імітаційному моделюванні алгоритм, 

що реалізує модель відтворює процес функціонування системи в часі, причому імітуються 

елементарні явища, що становлять процес, зі збереженням їх логічної структури і 

послідовності протікання в часі. Основною перевагою імітаційного моделювання в 

порівнянні з аналітичними методами є можливість вирішення більш складних завдань. 

Імітаційні моделі дозволяють досить просто враховувати такі фактори, як наявність 

дискретних і безперервних елементів, нелінійність характеристик елементів, численні 

випадкові впливу та інші, які створюють труднощі при аналітичних дослідженнях. В [13] 

наводиться імітаційна модель діяльності, як людини-оператора, так і групи операторів з 

управління об'єктом. Для імітаційного моделювання необхідно скласти алгоритм діяльності 

оператора (АДО). Від правильності складання АДО залежить кінцева ефективність 

дослідження. Основним параметром моделі є час виконання оператором тієї або іншої дії і в 

результаті - час виконання всього завдання. Важливим параметром моделі є середня 

ймовірність успіху при виконанні підзадачі. У моделі для визначення часу виконання 

завдання використовується поріг напруженості людини-оператора і показник індивідуальної 

швидкодії оператора. При моделюванні, також необхідно враховувати цілеспрямованість 

людини-оператора.  

Особливе місце в моделюванні роботи людини-оператора займають кібернетичні 

моделі, в яких відсутня безпосередня подоба фізичним процесам, що відбуваються в 

моделях, реальним процесам, В цьому випадку реальний об'єкт розглядають як "чорний 

ящик", що має ряд входів і виходів, і моделюють певні зв'язки між виходами і входами.  

Висновки. Таким чином, розглянуті різноманітні моделі формалізованого опису 

роботи людини-оператора в автоматизованих системах управління. Така велика кількість і 

різноманітність моделей, що мають відношення до опису АСУ, свідчить як про крайню 

складності об'єкта дослідження, так і про відсутність єдиної концепції, з якої можна було б 

дедуктивним шляхом отримати ті чи інші часткові висновки. 

З розглянутих математичних моделей операторської діяльності найбільші обмеження з 

точки зору практичного застосування мають аналогові моделі. Логіко-математичні моделі 

отримали більш широке поширення. Імітаційне моделювання операторської діяльності 

представляється найбільш перспективним. Це пояснюється тим, що людська поведінка 

відрізняється великою складністю, а імітаційні моделі дозволяють врахувати варіативність 

поведінки людини, психофізіологічні показники його стану, а також прогнозувати в цілому 

поведінк системи на етапі її проектування. Коли результати, отримані при відтворенні, за 

допомогою імітаційної моделі, процесу функціонування людино-мащінной системи, є 

реалізаціями випадкових величин і функцій, тоді для знаходження характеристик процесу 

потрібно його багаторазове відтворення з подальшою статистичною обробкою інформації, В 

цьому випадку доцільно в якості методу машинної реалізації імітаційної моделі 

використовувати метод статистичного моделювання. 
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АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ АДАПТИВНОГО ФІЛЬТРА КАЛМАНА ЗА НАЯВНОСТІ  

ЗБОЇВ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ ТА ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ 

КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕДАЧІ 

 
У даній роботі, проведено дослідження, яким чином збої у комірках пам’яті, де 

зберігаються значення матричного коефіцієнта передачі адаптивного фільтру Калмана, 

впливають на стійкість самого фільтру і в яких межах вони є допустимими в системах різного 

цільового призначення.  

Ключові слова: фільтр Калмана, стійкість фільтру, дискретна фільтрація,екстраполяція 

поведінки систем, матричний коефіцієнт. 

 
В данной работе, проведено исследование, каким образом сбои в ячейках памяти, где 

хранятся значения матричного коэффициента передачи адаптивного фильтра Калмана, 

влияющих на устойчивость самого фильтра и в каких пределах они являются допустимыми в 

системах различного целевого назначения. 

Ключевые слова: фильтр Калмана, устойчивость фильтра, дискретная фильтрация, 

экстраполяция поведения систем, матричный коэффициент. 

 
In the article, the research how failures in memory cells where values of matrix factor of transfer of 

the adaptive filter Kalmana are stored, influencing stability of the filter and in what limits they are 

admissible in systems of a various special-purpose designation is carried out. 

Keywords: filter Kalmana, stability of the filter, a discrete filtration, extrapolation of behaviour of 

systems, matrix factor. 

  

Вступ. Застосування алгоритмів адаптивної фільтрації, зокрема фільтрів Калмана для 

короткочасної екстраполяції поведінки автоматизованих систем управління (АСУ) 

відповідальних механізмів [1,2], дає змогу досягти значного виграшу в їх надійності, 

особливо в умовах наявності збоїв в підсистемі моніторингу поточного стану. Проте, при 

застосуванні такого підходу, не завжди зважають на обмежену надійність систем 

забезпечення функціонування самого фільтру, хоча вони можуть мати достатньо високу 

небезпеку. 

Доцільність постановки такої задачі пов’язана з тим, що за даних умов, в якості 

основної ланки пристрою дискретної фільтрації такої системи, найоптимальнішим, є фільтр 

Калмана [3].  

Основна частина. В залежності від прийнятої математичної моделі АСУ та наявних 

апріорних даних ця ланка може бути модифікована за рахунок введення додаткового блоку, 

який керує матричним коефіцієнтом передачі фільтра. Помилки, допущені при обчисленнях 

сигналу керування через порушення нормальної роботи цифрової апаратури призводять до 

випадкових спотворень оптимальних значень елементів матриці передачі фільтра, і з точки 

зору впливу на точність фільтрації, еквівалентні збоям у комірках оперативної пам’яті, де 

зберігаються вищезгадані матричні коефіцієнти. Перш ніж проводити аналіз точності 

пристроїв фільтрації за наявності збоїв у пам’яті слід зауважити, що обчислювальний процес 

за схемою фільтра Калмана може бути побудований у двох варіантах [2,3]. 

1. Матричний коефіцієнт передачі та кореляційна матриця похибок фільтрації 

перераховуються по мірі надходження результатів вимірювань. Така організаційна структура 

обчислювального процесу може називатись  повноформатною. 

2. Другий варіант прийнятний лише для лінійних процедур оцінювання і ґрунтується 

на незалежності матриці коефіцієнтів передачі фільтра від результатів вимірювань. Це 

дозволяє заздалегідь обчислювати елементи матриці лише на основі апріорної інформації та 

заносити отримані значення в оперативну пам’ять, що розвантажує процесор за рахунок 
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виключення проміжних обчислень, які проводились у реальному часі. Завдяки цьому, 

процедура фільтрації реалізується за спрощеною формулою 

x
*
0(k+1,k+1) = A(k+1,k ) x

*
0(k,k) + K0(k+1)  z(k+1), 

де x
*
0 - вектор стану фільтру; A - перехідна матриця системи; K0 – вектор коефіцієнтів 

фільтру. 

При появі випадкових збоїв вміст комірок пам’яті, де зберігаються елементи матриці 

передачі фільтра подамо у вигляді суми детермінованої та випадкової складових  

K(k+1) = K0(k+1)+ΔK(k+1),                                                      (1) 

де  ΔK(k+1) – випадкова похибка. 

Умовна кореляційна матриця похибок фільтрації на момент появи збою матричного 

коефіцієнта передачі  може бути розрахована за формулою: 

PΔ K(k+1,k+1) = Cov{ x(k+1),Y1
K+1

} = { I – [K0(k+1)+ΔK(k+1)]C(k+1)} P0(k+1,k)· 

·{I – [K0(k+1)+ΔK(k+1)]C(k+1)}
T
+ [K0(k+1)+ΔK(k+1)] R(k+1)[K0(k+1)+ΔK(k+1)]

T
,     (2) 

 

де P0(k+1,k) − кореляційна матриця похибок екстраполяції; C(k+1) − матриця 

вимірювальної системи; R(k+1) − кореляційна матриця шумів вимірювальної системи; I −  

одинична матриця.  

Шляхом  нескладних перетворень  формула (2) може бути приведена  до суми у вигляді  

чотирьох складових:  

[I – K0(k+1) C(k+1)] P0(k+1/k)[I – [K0(k+1) C(k+1)]
T 

+ K0(k+1) R(k+1) K0(k+1)
T
;
  
(3)  

ΔK(k+1)[ C(k+1)  P0(k+1/k)  C
T
(k+1) + R(k+1)] ΔK

T
(k+1);                         (4) 

K0(k+1) R(k+1) ΔK
T
(k+1) − ΔK(k+1) C(k+1)  P0(k+1/k) [I – K0(k+1) C(k+1)]

T
;     (5) 

K0(k+1) R(k+1) ΔK
T
(k+1)−[I – K0(k+1) C(k+1)] P0(k+1/k) C

T
(k+1) ΔK

T
(k+1).     (6) 

 

Перша складова дорівнює кореляційній матриці похибок фільтрації для випадку 

відсутності збоїв  P0(k+1/k+1). Вираз (4) можна звести до вигляду ΔK(k+1)
 

Pz(k+1/k+1)ΔK
T
(k+1). Тут через Pz(k+1/k+1) позначена кореляційна матриця нев’язок фільтра 

Калмана, який працює в нормальних умовах. Сума членів   (5) − (6) дорівнює нулю. У цьому 

можна переконатись, якщо використати властивість симетрії матриць R(k+1),P0(k+1/k) і 

привести суму до вигляду 

{K0(k+1) R(k+1) - [I – K0(k+1) C(k+1)] P0(k+1/k) C
T
(k+1)} ΔK

T
(k+1) .                  (7) 

Далі з урахуванням  тотожностей  P0(k+1/k+1) C
T
(k+1)  R

-1
(k+1) = K0(k+1);     

 [I – K0(k+1) C(k+1)] P0(k+1/k) = P0(k+1/k+1) [1], неважко показати, що вираз у 

фігурних дужках (7) дорівнює нулю. Усереднення по випадковій змінній ΔK(k+1)  дозволяє 

записати  вираз для  кореляційної матриці похибок фільтрації на момент виникнення збою у 

формі 

               P(k+1/k+1) = EΔK{PΔK (k+1/k+1)} = P0(k+1/k+1) +  S
2

ΔK (k+1) Pz(k+1/k+1) ,  (8) 

де  S
2

ΔK (k+1) − дисперсія випадкової складової коефіцієнта передачі фільтра; 

 Pz(k+1/k+1)=C(k+1)P0(k+1/k)C
T
(k+1)+R(k+1) - кореляційна матриця нев’язок фільтра.  

Вплив збою, що стався на точність фільтрації  можна розраховувати:  

− P0(k+2/k+2) = [I – K(k+2) C(k+2)] P(k+2/k+1) - для  повноформатного 

варіанту;  

− P0(k+2/k+2) = [I – K(k+2) C(k+2)] P(k+2/k+1) [I – K(k+2) C(k+2)]
T
 + 

          + K(k+2) R(k+2) K
T
(k+2)  - для варіанту з укороченим форматом. 

Моделювання похибок, обумовлених збоями окремих розрядів комірок оперативної 

пам’яті, де зберігаються поточні значення коефіцієнтів передачі  дискретного фільтра 

K1(k+1), K2(k+1) проводилось для ділянки часу інтенсивного функціонування АСУ. Динаміка 

вхідних даних моделювались різницевим рівнянням другого порядку 

  x1(k+1) = x1 (k)  +  T  x2 (k)  ;      x2(k+1)  = x2(k)  +  w(k) ,                                   (9) 

а математична модель АСУ описувалась рівнянням 

y(k+1)  =  x1(k+1)  +  n(k+1).                                                  (10)  

Масив поточних оцінок вхідних даних формувався у відповідності до виразів:  
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     x
*
1(k+1/k+1))   =  x

*
1(k/k) + T x

*
2(k/k) +  K1(k+1)z(k+1); 

     x
*
2(k+1/k+1) = x

*
2(k/k) + K2(k+1)z(k+1); 

     z(k+1) =  y(k+1) - x
*
1(k/k) - T x

*
2(k/k) .  

Вплив збоїв на вміст комірок оперативної пам’яті, де зберігались розрахункові 

значення оптимального матричного коефіцієнта передачі фільтра Калмана K0(k+1), 

враховувався додаванням випадкової складової ΔK(k+1) з нульовим середнім значенням та 

дисперсією S
2

ΔK(k+1). Імовірність збою приймалась рівною 2∙10
-5

, а число значущих розрядів 

дорівнювало чотирнадцяти, так як один розряд відводився під знак числа, а ще один – для 

контролю парності [3]. Закон розподілу ймовірностей миттєвих значень ΔK(k+1) був 

апроксимований нормальним законом розподілу з середнім значенням а та дисперсією 

S
2

ΔK(k+1). Правомірність такої апроксимації обумовлена симетричністю та унімодальністю 

біноміального закону розподілу випадкової величини ΔK(k+1) з використанням 

асимптотичних властивостей при великій кількості можливих значень N=2 ∙ 2
14  

[3]. За 

результатами статистичного експерименту, суть якого полягала у п’ятдесятикратній імітації 

процесу фільтрації для обох варіантів організації обчислювального процесу за алгоритмом 

Калмана, визначались  вибіркові середні значення похибок фільтрації та їх кореляційна 

матриця PМ-К(k+1/k+1). Вибіркові значення кореляційної матриці похибок фільтрації 

порівнювались з розрахунковими значеннями. За умови відсутності збоїв та повній апріорній 

інформації про прийняті математичні моделі та діючі збурення, вибіркові і розрахункові 

значення практично співпадали, відносна похибка при цьому складала не більше 15-20%. 

При наявності збоїв статистика похибок відрізняється від апріорної, фільтр  втрачає 

оптимальні властивості, що проявляється у появі розбіжностей між розрахунковими та 

вибірковими значеннями кореляційних матриць P(k+1/k+1), PМ-К(k+1/k+1). Співставлення 

вибіркових значень кореляційної матриці з розрахунковими дозволяє порівнювати різні 

варіанти організації обчислювального процесу з точки зору точності та швидкості усунення 

збою, що стався [1]. На рис. 1 показаний результат спотворення оптимальних значень 

коефіцієнта передачі фільтра Калмана К1(к) за рахунок однократного збою у пам’яті на 

початку перехідного та усталеного  режиму роботи і характер його зміни у часі.  
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Рис. 1. Спотворення  оптимальних значень коефіцієнта передачі фільтра Калмана К1(к) 

за рахунок збоїв у комірках пам’яті: а - реалізація на основі укороченого формату; б -  

реалізація на основі повного формату 

 

З рис. 2,а видно, що для укороченого формату збої проявляються у вигляді окремих 

дельта-імпульсів у послідовності оптимальних значень коефіцієнта передачі К1(к), а у 

другому випадку (рис. 2,б) раптова зміна значення К1(к) розповсюджується на декілька 

наступних тактів обчислювального процесу. Така поведінка пояснюється 

переналагодженням фільтра унаслідок дії збою і таким чином фільтр проявляє себе як 

пристрій, що має властивості самокорекції.  
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Рис. 2. Поточні оцінки динаміки вхідних даних реалізовані: а - на основі укороченого 

формату; б - на основі повного формату 

 

На рис.3 а,б з метою порівняння, представлено можливі реалізації вхідних даних, 

отримані для обох типів програмної реалізації фільтра Калмана. Неважко бачити, що 

повноформатний варіант реалізації вигідно відрізняється від варіанту з укороченим 

форматом темпом компенсації наслідків збою обчислювального процесу.  
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Рис. 3. Точність оцінювання вхідних даних за програмою:  

  а - укороченого формату;  б - повного формату 

 

У даній реалізації оцінок кута місця, виграш складає приблизно 2-3 рази. Кількісну 

оцінку точності фільтрації за умов можливих збоїв, для обох варіантів реалізації, можна 

отримати, якщо звернутись до рис. 3 а,б де представлені залежності вибіркових дисперсій 

вхідних даних від дискретного часу.  

Аналіз залежностей, наведених на рис. 3 а,б показує, що у обох випадках поява 

спотворених значень К1(к), призводить до утворення аномальних похибок у оцінках вхідних 

даних, які перевищують відповідну похибку фільтра Калмана за умов відсутності збоїв, що 

найменше на один-два порядки. Окрім того процедура фільтрації за програмою укороченого 

формату на відміну від повноформатного після збою у втрачає оптимальні властивості, тому 

що елементи матриці передачі фільтра заново не обновляються, внаслідок  цього оцінки кута 

місця стають зміщеними та лише асимптотично ефективними і повільно сходяться до 

усталених значень.   

Така властивість особливо підкреслюється результатами досліджень впливу збоїв у 

комірках пам’яті, де зберігаються значення коефіцієнтів передачі на точність оцінювання за 

схемою укороченого формату.  

Підтвердженням цих висновків є результати, які наведені на рис. 4 а,б.  
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Рис. 4. Точність оцінок за наявності збоїв у К2(к) і реалізованих за програмою: а - 

укороченого формату; б - повного формату 

 

Порівняння з відповідними характеристиками фільтра Калмана, який працює за умови 

відсутності збоїв показує, що за винятком перехідного процесу, якісні показники обох 

фільтрів в усталеному режимі практично збігаються. Така збіжність пояснюється незначним 

впливом збоїв у К2(к) на К1(к) через високий темп оновлення даних, за умови відносно 

повільної динаміки зміни вхідних даних.  

Висновок. Таким чином, важливо ще на етапі ескізного проекту АСУ, обґрунтувати 

вимоги до надійності окремих вузлів цифрової апаратури обробки , виходячи з заданого 

допуску на величину максимальної припустимої похибки. Наприклад, обмеження області 

допуску величиною ±2σ, де σ = Р
1/2

0(к/к) – оптимальне середньоквадратичне значення 

похибки фільтра Калмана, який працює за умови відсутності збоїв, передбачає зниження  

імовірності збоїв окремих розрядів у комірках пам’яті до величини  10
-6

−10
-7

, а це потребує 

додаткових заходів щодо підвищення надійності елементів пам’яті, наприклад, 

трьохкратного резервування, застосування мажоритарних схем та тощо.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМУ РУХУ 

ЩУПА КООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ 

 
У даній статті пропонується алгоритм, що дозволяє визначати напрям руху щупа 

координтано-вимірювальної машини, використовуючи інформацію про попередній напрям його 

руху та форму границі деталі, що вимірюється. Розглядається застосування дотичних прямих 

для визначення параметрів пересування щупа по поверхням складної структури. Наведені 

результати експериментального дослідження алгоритму з використанням мови JavaScript. Дані 

рекомендації щодо використання алгоритму в залежності від діаметру щупа, форми границі та 

типу деталі. Виконаний аналіз літературних джерел за даною темою і результатів роботи 

алгоритму. 

Ключові слова: координатно-вимірювальна машина, траекторія обходу, вимірювальний 

наконечник, складна поверхня. 

 

В данной статье предлагается алгоритм, позволяющий определять направление движения 

щупа координтано-измерительной машины, используя информацию о предыдущем направление 

его движения и форму границы детали, что измеряется. Рассматривается применение 

касательных прямых для определения параметров перемещения щупа по поверхностям сложной 

структуры. Приведены результаты экспериментального исследования алгоритма с 

использованием языка JavaScript. Даны рекомендации по использованию алгоритма в 

зависимости от диаметра щупа, формы границы и типа детали. Выполнен анализ 

литературных источников по данной теме и результатов работы алгоритма. 

Ключевые слова: координатно-измерительная машина, траектория обхода, 

измерительный наконечник, сложная поверхность. 

 

This paper proposed an algorithm that allows to determine the direction of coordinate-measuring 

machine tip, using information on previous direction of its movement and shape of the boundary parts 

being measured. The application of direct tangential to determine the parameters of movement probe on 

the surface of complex structures. The results of experimental investigation of the algorithm using a 

language JavaScript. These recommendations for use of the algorithm depending on the probe diameter, 

shape and type of boundary details. The analysis of the literature on this topic and the results of the 

algorithm. 

Keywords: coordinate measuring machine, bypass route, measurable tip, complicated surface. 

 

Вступ. В даний час у машинобудуванні та приладобудуванні до числа найбільш 

важливих і актуальних завдань віднесено корінне підвищення якості своєї продукції [1,2]. 

Надійність правильно сконструйованої машини, функціонування її вузлів в 

розрахунковому режимі, а значить, і ресурс у визначальній мірі залежать від геометричної 

точності виготовлення деталей по спряженим поверхням. Для повного контролю деталей 

промисловість отримала широкоуніверсальний, автоматичний, досить гнучкий засіб 

контролю – координатні вимірювальні машини (КВМ), що укомплектовані міні- або 

мікрокомп’ютером для управління КВМ та обробки результатів вимірювання. КВМ придатні 

для контролю деталей з різноманітними поверхнями. При їх застосуванні підвищується 

точність і достовірність результатів вимірювання. Використання принципів оперативного і 

діалогового програмування дало можливість спростити застосування КВМ як універсального 

засобу контролю в одиничному і дрібносерійному виробництвах. [3,4] 

КВМ значно спрощує підготовку виробництва нової деталі, так як відпадає необхідність 

створення значної кількості засобів спеціального вимірювального оснащення. Протокол з 

результатами контролю, що видає КВМ, підвищує відповідальність виробників за якість 

обробки. 

Нові завдання щодо забезпечення якості виготовлення деталей і вироблення 
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рекомендацій для складання виникають з застосуванням КВМ у гнучкій виробничій системі 

(ГВС). КВМ в складі ГВС повинна мати можливість автоматично взяти деталь, розпізнати її, 

вибрати програму вимірювання та вимірювальні наконечники, провести вимірювання, 

передати результати вимірювання на електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) вищого 

рангу для прийняття рішення про придатність деталі і технологічного процесу або про 

необхідність внести коректування. У пам'яті ЕОМ накопичуються дані про відхилення 

розмірів перевірених деталей, і ці дані статистично обробляються. 

У світовій практиці вже є ряд прикладів застосування універсальних КВМ у 

вимірювальних модулях, що працюють по безлюдній технології та вбудованих в ГВС, і 

спеціальних КВМ для ГВС – так званих вимірювальних роботів. 

На сучасній КВМ можна вимірювати практично будь-які складні поверхні і деталі в 

цілому, що до появи КВМ не завжди було можливо. Відмінною рисою КВМ є об'єктивність 

контролю. Протокол результатів вимірювання, що видає КВМ, підвищує відповідальність 

виробничого персоналу за випуск якісної продукції. 

Одною з основних переваг КВМ є те, що на ній концентруються операції контролю. На 

сучасних КВМ з однієї установки деталі можна виміряти всі контрольовані геометричні 

елементи і розміри з п'яти її сторін. Ця властивість значно підвищує продуктивність і 

оперативність контролю, так як виключається час на транспортування деталі, очікування між 

контрольними операціями, перевстановлення і перевірку на різних приладах. 

Використання КВМ на виробництві значно підвищує рівень метрологічного 

забезпечення підприємства; із застосуванням КВМ відпадає необхідність виготовлення 

значної кількості спеціального вимірювального оснащення. Це дуже важливо при 

модернізації та оновленні продукції. КВМ дають можливість прискорити підготовку 

виготовлення нового виробу, сприяють підвищенню якості дослідних зразків і дослідних 

партій виробів. 

Огляд існуючих алгоритмів обходу вимірювального наконечника. В літературних 

джерелах описуються різні алгоритми обходу деталі, що вимірюється. Вони залежать від 

типів вимірювальних щупів, які призначені для вимірювання поверхонь складної форми, і 

тому алгоритми будуть відрізнятись за своїми параметрами для різних типів наконечників та 

форм поверхні.  

В літературному джерелі [5] сказано, що через інерційність систем після зіткнення 

вимірювального наконечника з поверхнею до відпрацювання командного сигналу і відліку 

значень вимірювальної системи рухомі вузли проходять траєкторію, яка залежить від 

швидкості переміщення. Неоднаковість даного переміщення при зміні окремих точок 

викликає (крім існуючих) додаткові похибки вимірювання. Також, в джерелі [5] сказано, що 

більш раціонально вимірювальний простір використовується при встановленні 

вимірювальної головки на поворотних вузлах. Для цього можуть бути використані тільки 

працюючі з різною орієнтацією в просторі вимірювальні головки. Але через складність 

поворотних пристроїв і систем управління, а також через недостатню універсальність в 

частині номенклатури вимірювальних наконечників вони широкого розповсюдження поки що 

не отримали.  

Автор літературного джерела [6] описує алгоритм інтелектуального управління рухами 

вимірювальної головки, які здійснюються в автоматичному режимі. В описаному алгоритмі 

еталонна траєкторія вимірювального наконечника задається аналітично або генерується за 

допомогою наперед заданого алгоритму. З цієї траєкторії автоматично розраховується (а в 

ряді випадків оптимізується) програмний рух виконавчого механізму з урахуванням 

кінематичних і динамічних обмежень. У процесі автоматичного управління програмний рух 

зчитується з пам'яті і подається як багатовимірна «уставка» на систему сервоприводів, які 

забезпечують їх фактичне здійснення. Відхилення реальної траєкторії вимірювального 

наконечника від програмної реєструється і використовується для оцінки похибки 

виготовлення деталі. В якості програмної траєкторії вимірювальної головки 

використовується траєкторія, еквідистантних до заданого (еталонного) контуру на величину 
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радіуса вимірювального наконечника. Обхід деталі по контуру проводиться з певним 

зусиллям, необхідним для точного вимірювання похибок обробки. 

Вимірювальний наконечник встановлюється по нормалі до контуру (або поверхні) 

деталі і відхиляється від нульового положення на величину, пропорційну похибці. Поточне 

відхилення вимірювального наконечника перетворюється в електричний сигнал, який 

реєструється і передається в блок обробки результатів вимірювань. 

В літературному джерелі [7] сказано, що при обході деталі по плоскому контуру 

управління здійснюється за двома координатами, а при обході по складних просторових 

кривих – по трьом координатам. Для вимірювання деталей складної конфігурації управління 

іноді проводиться за чотирма або п'ятьма координатах. У ряді випадків траєкторія 

вимірювального наконечника програмується прямо по еталонній траєкторії на деталі. При 

цьому відпадає необхідність визначати діаметр вимірювального наконечника для розрахунку 

еквідистантної траєкторії. 

В літературних джерелах [5-8] сказано, що контурне керування диференціальної 

головкою може використовуватися не тільки при безперервному вимірюванні, а й при 

вимірюванні деталі в окремих точках. В останньому випадку необхідно попередньо 

побудувати програмний рух, що забезпечує послідовне приведення вимірювального 

наконечника в контрольні точки. 

Автоматизація управління такими КВМ вимагає розробки спеціальних алгоритмів 

обробки вимірювальної інформації, які забезпечують вирішення наступних завдань: 

1. вибір сітки контрольних точок на поверхні еталонної деталі і розрахунок їх координат; 

2. визначення в процесі вимірювань відповідності між контрольними точками поверхонь 

вимірюваної і еталонної деталі; 

3. апроксимація (інтерполяція) реальної поверхні деталі за результатами вимірювань у 

контрольних точках. 

Система управління зазвичай працює в режимі послідовного наведення 

(самонаведення) на контрольні точки вибраної сітки, тобто вимірювання здійснюються 

дискретно за принципом позиціонування «від точки до точки». Автори літературного 

джерела [8] розглядають особливості управління в режимі наведення на контрольні точки на 

прикладі вимірювання похибок виготовлення зуба конічного косозубого колеса за допомогою 

КВМ UMM-500. В даній КВМ перед початком вимірювання спеціальний програмний модуль 

вибирає сітку контрольних точок на поверхні еталонної деталі, що вимірюється, визначає їх 

декартові координати і напрямні косинуси нормалей до поверхні в цих точках, а потім за 

отриманими даними обчислює сітку контрольних точок поверхні, еквідистантно еталонної на 

величину радіуса вимірювального наконечника. Система ЧПУ з високою точністю (близько 

0,5 мкм) послідовно наводить нульову головку в контрольні точки деталі, що вимірюється. 

Після наведення головки визначається похибка вимірювання.  

В розглянутих літературних джерелах говориться, що нульові головки можуть 

застосовуватися і при безперервних вимірах, коли поверхню еталонної деталі і 

еквідистантниі до неї поверхні вдається задати аналітично. Однак для складних аналітично 

заданих поверхонь розрахунок відповідних програмних рухів вимірювального наконечника 

являє собою трудомістку задачу. Проте в ряді випадків (наприклад, при безперервному вимірі 

евольвентних зубчастих коліс) такий підхід виявляється досить ефективним. 

Більш універсальним і зручним є спосіб апроксимації (інтерполяції) реальної поверхні 

деталі за результатами її виміру в окремих контрольних точках. Цей спосіб використовується 

в КВМ для вимірювання плоских контурів деталей. Його суть полягає в наступному. Через 

три послідовних положення центру вимірювального наконечника, знятих за допомогою 

нульової головки, проводять параболу, яку приймають за еквідистантний контур. На перетині 

цієї параболи з нормаллю до еталонного контуру в контрольній точці фіксують точку і 

обчислюють відстань між цими точками. Віднімаючи з отриманої величини радіус 

вимірювального наконечника, отримують шукану похибку обробки в контрольній точці. 

Описаний алгоритм визначення похибок реалізований в системі ЧПУ КВМ UMM-500. Він 



 104 

володіє певною гнучкістю при переході на вимірювання нових деталей зі складною 

конфігурацією. 

Постановка задачі та її розв’язання. В даній роботі пропонується алгоритм, який би 

незалежно від форми деталі дозволяв змінювати траєкторію обходу кожен раз, коли 

вимірювальний наконечник торкається деталі, тобто напрям руху наконечника залежить від 

координат точки дотику до поверхні, що вимірюється та форми самої поверхні. Вхідними 

даними для алгоритму, що розробляється, є координати точки дотику та центру 

вимірювального наконечника. Маючи ці дані можна обчислити координати центру дуги, по 

якій вимірювальний наконечних здійснює свій рух. Це дозволить дізнатись подальший 

напрям руху наконечника, а також допоможе уникнути його застрявання у важкодоступних 

місцях деталі. Для простоти будемо розглядати двомірне зображення поверхні та 

наконечника. На рисунку 1 показано вид вимірювального наконечника знизу (коло з радіусом 

Rн) і переріз поверхні у вигляді довільної кривої, якої торкається наконечник. Також на 

рисунку зображено криву, по якій рухається наконечник від точки до точки на поверхні 

деталі. Вона має радіус Rо. 

 
Рис. 1. Обхід наконечника радіусом Rн по поверхні деталі, що вимірюється 

 

Нехай відомі координати двох попередніх точок дотику (xd1, yd1), (xd2, yd2) і двох попередніх 

положень центру вимірювального наконечника (xc1, yc1), (xc2, yc2). За цими даними можна 

розрахувати координати центру дуги, по якій буде рухатись вимірювальний щуп до 

досягнення наступної точки дотику. Щоб це зробити, спочатку позначимо координати 

вектора A як (a1, b1) = (xc1 – xR, yc1 – yR), координати вектора B як (a2, b2) = (xc2 – xR, yc2 – yR), а 

кут між ними як α. Координати невідомі, оскільки невідомі координати центру дуги обходу 

(xR, yR). Їх і потрібно знайти. Для цього складаємо систему рівнянь. Оскільки в нас є п’ять 

невідомих, а саме a1, b1, a2, b2 і α, то і рівнянь повинно бути п’ять. Перше рівняння можна 

отримати із формули рівняння кола. Тобто a1
2
 + b1

2
 = R

2
. Друге рівняння також можна 

отримати із формули рівняння кола і воно матиме вигляд a2
2
 + b2

2
 = R

2
. Третє рівняння можна 

вивести із формули скалярного добутку, тобто воно матиме вигляд a1b1 + a2b2 = R
2
cosα. 

Четверте рівняння виводиться із формули векторного добутку, тобто a1b2 – a2b1 = R
2
sinα. 

П’яте рівняння – це основна тригонометрична тотожність, тобто cos
2
α + sin

2
α = 1. В 

результаті маємо систему із п’яти рівнянь 

























1sincos

sin

cos

22

2

1221

2

2211

22

2

2

2

22

1

2

1







Rbaba

Rbaba

Rba

Rba

. 

Розв’язання цієї системи реалізовано за допомогою JavaScript. Радіус щупа вибирався 

Rн 

Rн 

Rо A 

B 



 105 

довільним чином, щоб забезпечити універсальність розрахунків, оскільки згідно з джерелами 

[7-10] щуп може мати різний діаметр вимірювального наконечника. Крім того, для 

координатно-вимірювальної машини може бути передбачений магазин для зміни щупів, 

наприклад такий, як на рис. 2 

 
Рис. 2. Магазин для зміни щупів 

 

Тому далі приведено таблиці розрахованих даних, реальних даних і значення їх похибок. 

Для вимірювального щупа з радіусом головки R=2,375 мм маємо наступну таблицю (табл. 1) 

 

Таблиця 1 

xc 

(розраховане) 

yc 

(розраховане) 

xcr  

(реальне) 

ycr  

(реальне) 

похибка 

|xc-xcr| 

похибка 

|yc-ycr| 

-111.78 91.18 -112.09 92.57 0.31 1.39 

54.72 109.58 53.80 108.44 0.91 1.15 

-115.93 44.60 -115.30 46.69 0.64 2.09 

-77.44 92.83 -75.72 90.65 1.72 2.17 

-86.54 97.87 -84.80 99.72 1.74 1.86 

-171.39 143.56 -170.76 145.19 0.63 1.62 

-9.68 118.34 -7.38 116.14 2.30 2.20 

-54.14 91.98 -52.20 92.73 1.94 0.74 

77.42 159.58 76.60 160.77 0.82 1.19 

-10.19 71.88 -8.06 71.70 2.13 0.18 

-86.91 74.45 -88.05 73.62 1.14 0.83 

89.49 156.56 87.27 157.89 2.21 1.34 

-149.11 52.13 -151.55 52.60 2.44 0.48 

39.30 101.76 38.11 100.93 1.19 0.84 

-36.14 35.24 -37.77 34.83 1.63 0.41 

-150.61 89.97 -152.90 90.43 2.29 0.46 

-36.78 132.42 -39.05 132.92 2.27 0.50 

-76.49 84.89 -75.38 82.85 1.11 2.04 

38.21 80.61 37.96 83.05 0.25 2.45 

-83.95 69.94 -85.31 69.31 1.37 0.63 

 

Графіки розрахованої траєкторії та реальної показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Відмінності графіків розрахованої траєкторії 

від реальної для наконечника з радіусом R = 2,375 мм 

 

Візьмемо тепер інший вимірювальний щуп з головкою радіусом R = 4,808 мм. Для нього в 

таблиці 2 наведені розраховані та реальні значення координат центру вимірювального 

наконечника 

Таблиця 2 

xc 

(розраховане) 

yc 

(розраховане) 

xcr  

(реальне) 

ycr  

(реальне) 

похибка 

|xc-xcr| 

похибка 

|yc-ycr| 

46.09 15.53 45.73 17.38 0.36 1.85 

-182.57 101.41 -181.79 100.20 0.78 1.21 

-454.11 69.36 -454.91 69.45 0.80 0.09 

-34.52 48.57 -36.46 49.56 1.93 0.99 

-159.89 57.17 -159.69 55.74 0.20 1.44 

-74.05 172.83 -75.22 172.70 1.17 0.14 

-130.42 82.97 -129.38 84.40 1.03 1.43 

-107.64 118.96 -109.62 119.80 1.98 0.83 

-112.38 87.74 -114.75 85.34 2.37 2.40 

36.13 69.80 35.29 67.99 0.85 1.81 

-58.38 48.56 -60.56 48.61 2.18 0.05 

-99.28 71.40 -101.26 70.76 1.98 0.64 

58.44 99.51 58.94 101.62 0.49 2.11 

55.10 31.32 54.69 33.20 0.41 1.88 

-9.54 184.99 -7.14 186.60 2.41 1.62 

58.76 39.99 60.88 41.04 2.11 1.05 

10.85 156.71 12.36 154.44 1.51 2.28 

-122.84 61.67 -124.27 61.60 1.42 0.06 

-43.84 86.36 -45.25 88.20 1.41 1.85 

2.44 127.45 0.15 125.55 2.29 1.90 

 

Графіки розрахованої траєкторії та реальної показано на рис. 4 
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Рис. 4. Відмінності графіків розрахованої траєкторії 

від реальної для наконечника з радіусом R = 4,808 мм 

 

Останній експеримент проведемо для щупа з радіусом вимірювальної головки R = 2,548 мм. 

Результати експерименту представлені в таблиці 3 та на рис. 5. 

 

Таблиця 3 

xc 

(розраховане) 

yc 

(розраховане) 

xcr  

(реальне) 

ycr  

(реальне) 

похибка 

|xc-xcr| 

похибка 

|yc-ycr| 

-24.25 46.12 -22.62 46.04 1.63 0.09 

-6.91 127.13 -7.43 126.85 0.53 0.28 

-141.62 106.90 -140.32 105.56 1.31 1.34 

59.69 73.43 61.00 71.86 1.32 1.57 

-51.98 23.41 -54.31 25.59 2.33 2.18 

-64.98 9.11 -66.72 10.03 1.74 0.92 

-180.52 61.78 -179.49 62.69 1.03 0.91 

-82.72 24.53 -83.90 22.83 1.18 1.70 

-78.09 156.34 -78.58 156.84 0.50 0.50 

-60.41 73.16 -59.31 74.79 1.10 1.63 

51.45 13.44 49.64 11.11 1.81 2.33 

-188.54 37.62 -186.54 37.23 2.00 0.39 

12.80 15.18 12.63 14.99 0.17 0.20 

-44.15 183.08 -45.55 184.39 1.40 1.30 

-116.24 85.42 -114.93 87.76 1.31 2.34 

14.99 72.36 12.51 72.23 2.48 0.13 

-135.44 104.14 -137.17 105.09 1.73 0.95 

-136.33 44.69 -135.21 43.76 1.12 0.93 

19.47 150.01 20.35 150.18 0.88 0.16 

-86.92 122.22 -84.81 119.89 2.11 2.33 

 

Графіки розрахованої траєкторії та реальної показано на рис. 5 
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Рис. 5. Відмінності графіків розрахованої траєкторії 

від реальної для наконечника з радіусом R = 2,548 мм 

 

Попередні розрахунки виконані для координат (x, y) при сталій координаті z. Зрозуміло, що 

координата z буде змінюватися в процесі вимірювання деталі, але якщо брати точки де вона 

однакова, то запропонований в даній статті алгоритм цілком придатний для використання. На 

рисунку 6 зображена деталь та траєкторія обходу щупа по ній, яка пропонується для 

використання з описаним вище алгоритмом.  

 

 

X Y 

Z 

z = z1 

z = z2 

 
 

Рис. 6. Траєкторія обходу деталі вимірювальним щупом  

із сталою координатою z для кожного рівня 

 

Запропонований в статті алгоритм можна використовувати при обході вимірювальним щупом 

деталей зі складною поверхнею. Використання алгоритму дозволить спростити пошук точки 

дотику до поверхні деталі, бо як видно з отриманих результатів експериментів відмінність 

координат реальної точки дотику від розрахованої не велика, тобто пошук реальної точки 

дотику до вимірюваної деталі можна починати з розрахованої математично точки дотику. 

Алгоритм рекомендується використовувати в управляючому обчислювальному комплексі 

КВМ для управління головками з контактними вимірювальними датчиками. 

Висновки: 

1. Запропоновано застосовувати попередні математичні розрахунки для визначення 

координат центру вимірювального щупа за координатами двох попередніх точок, що 
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дозволить спростити пошук наступної точки дотику. 

2. Розроблений алгоритм обчислення наступної імовірної точки дотику за двома 

реальними попередніми точками, що дозволить скоротити час руху вимірювального щупа до 

поверхні деталі. 

3. Наведені результати експериментального дослідження алгоритму з використанням 

мови JavaScript та компоненту jqPlot для побудови графіків. 
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ГНУЧКІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У КУРСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ 

 
Стаття присвячена змісту та методології навчання з професійно-орієнтованої 

дисципліни підготовки ІТ фахівців – «Гнучкі технології розроблення програмного забезпечення». 

В статті показано, що основний акцент цінностей гнучкого підходу до розроблення програмного 

забезпечення (ПЗ) спрямовано на завдання бізнесу, адаптацію продуктів до бізнес-умов, які 

змінюються, на безперервне поліпшення процесів, на людський чинник і ефективні комунікації. В 

статті визначено зміст компетенцій, необхідних майбутнім фахівцям в галузі програмної 

інженерії для здійснення діяльності в умовах застосування гнучких технологій, а також 

виявлено базові дисципліни, які є вступом до навчальної дисципліни «Гнучкі технології 

розроблення програмного забезпечення». 

Ключові слова: програмне забезпечення, підготовка ІТ фахівців. 

 
Статья посвящена содержанию и методологии обучения профессионально-

ориентированной дисциплины подготовки ИТ специалистов - «Гибкие технологии разработки 

программного обеспечения». В статье показано, что основной акцент ценностей гибкого 

подхода к разработке программного обеспечения (ПО) направлен на задачи бизнеса, адаптации 

продуктов к бизнес-условиям, которые меняются, на непрерывное улучшение процессов, на 

человеческий фактор и эффективные коммуникации. В статье определено содержание 

компетенций, необходимых будущим специалистам в области программной инженерии для 

осуществления деятельности в условиях применения гибких технологий, а также выявлены 

базовые дисциплины, которые являются вступлением к дисциплине «Гибкие технологии 

разработки программного обеспечения». 

Ключевые слова: программное обеспечение, подготовка ІТ специалистов. 

 

The article is devoted to content and methodology of training and vocational-oriented disciplines of 

IT professionals - "Agile software development technology". The article shows that the main emphasis of 

values a flexible approach to software development is aimed at business problems, to adapt products to the 

business conditions, which changing on a continuous improvement processing, on the human factor and 

effective communication. The article defined content of competencies needed to future professionals in 

field of software engineering to carry out activities in the use of flexible technology, and identified the 

basic disciplines that are coming to discipline of " Agile software development technology." 

Keywords: the software, preparation ІТ experts. 

 

Вступ. Галузь програмної інженерії  на цей час виходить на передові позиції у 

високотехнологічній інноваційній економіці і багато в чому визначає рівень розвитку країни. 

Основними проблемами, з якими стикається бурхливо зростаюча індустрія програмної 

інженерії, виявилися нестача висококваліфікованих кадрів, невідповідність рівня підготовки 

випускників вимогам роботодавців, розрив між теоретичною підготовкою і практичними 

навичками випускників ІТ-спеціальностей, відставання змісту вузівських програм від 

сучасного розвитку технологій в ІТ-галузі. Одним із способів усунення указаних протиріч є 

підготовка фахівців з напряму "Програмна інженерія". 

Дисципліна програмна інженерія, на думку багатьох експертів, містить сукупність 

навичок, інструментальних засобів і методів, призначених для створення якісного 

програмного забезпечення (ПЗ), а інженери-розробники програмних продуктів – це фахівці, 

що виконують практичні роботи з реалізації програм із застосуванням теорії, методів і 
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засобів комп'ютерних наук. Вимоги до компетентності фахівця в області програмної 

інженерії відображені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ). Джерелом для 

виявлення компетентності є модель фахівця, що об'єднує моделі особистості й професійної 

діяльності, які є основою для розроблення освітньо-професійної програми підготовки 

фахівця (ОПП). Основною проблемою для розроблення моделі фахівця в галузі програмної 

інженерії є виявлення і опис його професійної діяльності через велику швидкість зміни 

комп'ютерних технологій. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проект з розроблення ПЗ є процесом, результатом 

якого – готовий програмний продукт. Процес розроблення ПЗ підпорядковується певному 

життєвому циклу, який є впорядкованим набором видів колективної діяльності й визначає 

хто (який член команди), що (які дії), коли (ці дії щодо інших дій) і як (деталі й етапи цих 

дій) робить для досягнення мети [1].  

На цей час разом з процесами розроблення, які підтримуються ієрархією, у якій кожен 

член групи виконує відведену йому роль під управлінням керівника проекту, формується 

тенденція щодо використання гнучких технологій розроблення: Feature - Driven Development 

(FDD)[9], Scrum [6], eXtreme Programming (XP) [2], Dynamic Systems Development Method 

(DSDM)[7], OpenUp[4], Crystal Clear[3] та ін., які припускають, що диктат керівництва 

замінюється завдяки етичним міркуванням, що визначаються членством у цій групі.  

Постановка завдання. Швидка еволюція програмної інженерії і особливості діяльності 

розробників ПЗ потребують постійного оновлення навчальних дисциплін для того, щоб 

студенти в майбутньому могли легко адаптуватися у реальний проект без додаткового 

перенавчання і тренінгів. З метою надання майбутнім фахівцям в області програмної 

інженерії знань і навичок, необхідних для здійснення діяльності в умовах застосування 

гнучких технологій, у навчальні програми їх підготовки впроваджуються нові дисципліни, 

однією з яких є "Гнучкі технології розроблення ПЗ".  

У педагогічній літературі цілі навчання з навчальної дисципліні розглядають як 

плановані результати навчання у вигляді вимог до компетенцій (сукупність знань, умінь, 

навичок) студентів. У зв'язку з цим актуальним є завдання теоретичного обґрунтування 

вибору умінь і знань фахівця у галузі програмної інженерії, які становлять основу 

спеціальної компетенції, пов'язаної з розробленням ПЗ в умовах застосування гнучких 

технологій.  

Основний матеріал. На початку 90
-х

 років для організації виробництва у невеликих і 

середніх за розміром групах, що займаються розробленням програмного продукту в умовах 

неясних вимог або таких що швидко змінюються, почали застосовувати гнучкий підхід 

розроблення ПЗ (Agile software development).  

Підхід Agile характеризується полегшеними, неформальними і високо адаптивними 

процесами розроблення, які ґрунтуються на теорії хаосу, теорії систем, системному 

мисленні, системній динаміці, теорії подвійних циклів навчання, адаптивних системах. Його 

використання дозволяє, на думку її творців, скоротити витрати, пов'язані з виробництвом 

непотрібних артефактів, а також забезпечити роботу в умовах зміни вимог. У основі підходу 

Agile лежать принципи і способи організації практичної діяльності в галузі програмної 

інженерії, а також сукупність методів, які вживаються у процесі розроблення ПЗ. 

Принципи підходу Agile визначені в маніфесті про гнучке розроблення ПЗ у Agile 

Manifesto. Основні цінності гнучкого підходу, які подано в Agile Manifesto, розставляють 

пріоритети, відповідно до яких працює команда розробників ПЗ: фахівці цінніші за процеси і 

інструментарій; працююча програма цінніша за документ, що перелічує її функції; регулярна 

співпраця з клієнтами цінніша за детальний контракт, що описує передбачуване 

використання продукту; реагування на зміну цінніше, за  дотримання плану [5]. 

Члени Альянсу Agile доповнили основні ідеї викладені у Маніфесті дванадцятьма 

принципами, що базуються на цінностях гнучкого підходу до розроблення ПЗ: задоволення 

потреб клієнта за рахунок швидкої без затримки поставки ПЗ; заохочення змін початкових 

потреб у будь-якому етапі розроблення; висока частота поставки робочого ПЗ (щотижня, 



 112 

щомісяця); взаємодія клієнтів, замовника і розробників на всіх етапах проекту; підвищена 

увага до мотивації проектної команди і надання підтримки, комфортних умов для їхньої 

роботи; використання для передачі інформації співбесіди; мірилом прогресу є робоча 

програма; невизначений термін підтримки проекту спонсорами, розробниками і 

користувачами; безперервне вдосконалення ергономіки та дизайну продукту; прагнення до 

простоти, не виконуючи будь-яку додаткову роботу; бажання створити самоорганізовану 

команду; безперервна адаптація до змін. 

Agile - це збірний термін, що містить ряд технологій гнучкого програмування, які у 

свою чергу, мають власні цінності, принципи, практики, ролі, навички, команди розробників, 

інструментарій, види діяльності, стандарти, робочі продукти, заходи якості. Розглянемо 

особливості гнучких технологій розроблення програмних продуктів. 

Єкстремальне програмування(eXtreme Programming). Автор підходу екстремального 

програмування К. Бек позиціонує його як спрощений, ефективний, гнучкий, передбачуваний, 

науково обґрунтований і дуже прийнятний спосіб розроблення програмного забезпечення, 

що передбачає низький рівень ризику. До його особливостей  К. Бек відносить те, що в 

екстремальному програмуванні об'єднані усі давно відомі та зібрані усі разом прийоми. 

Інтенсивність, з якою ці прийоми впроваджуються у повсякденну роботу, цілком доведена до 

кінця; використовувані методики найбільш можливо підтримують одна одну [2].  

Основними цілями XP є підвищення довіри замовника до програмного продукту 

шляхом надання реальних доказів успішності розвитку процесу розроблення і різке 

скорочення термінів розроблення продукту. При цьому XP зосереджене на мінімізації 

помилок на ранніх стадіях розроблення. Це дозволяє добитися максимальної швидкості 

випуску готового продукту і дає можливість говорити про прогнозованість роботи. 

Практично усі практики XP спрямовані на підвищення якості програмного продукту. Процес 

розробки програмного забезпечення за підходом екстремального програмування подано на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Процес розробки програмного забезпечення за підходом екстремального 

програмування 

 

К. Бек виділяє чотири основних цінності ХР: спілкування у групі; просте вирішення 

проблеми; зворотний зв'язок із замовником; сміливість у процесі вирішення завдань проекту 

и взаємна повага. Екстремальне програмування ґрунтується на таких принципах: облік 

людського фактору; мінімальний термін розроблення; взаємна вигода всіх зацікавлених 

сторін у розробленні ПЗ; використання перевірених ідей для вирішення проблем; постійний 

розвиток; наявність фахівців різного профілю у виконанні проекту; попередній аналіз 

вирішення завдань; постійний пошук нових рішень; паралельне вирішення проблеми різними 

способами; не зупинятися на провалах; забезпечення якості розроблення ПЗ; ітераційне 

розроблення ПЗ; відповідальність за роботу. 
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Постійно дотримуватися цих цінностей дозволяють практики екстремального 

програмування. Основні з них – аналіз вимог і планування: історії (опис функціональності), 

щотижневий цикл (планування роботи на тиждень), щоквартальний цикл (планування роботи 

за квартал), розстановка пріоритетів завдання; людський фактор: робота в одній кімнаті, 

група як одно ціле, інформативне навколишнє середовище, енергійна робота, парне 

програмування; проектування: інкрементне проектування; спочатку тести (дозволяють 

зосередитися на завданнях, досягти цілісності і єдності, побудувати довіру серед учасників 

групи, установити ритм розроблення); програмування й випуск продукції (через десять 

хвилин – збір, безперервна інтеграція). 

Після використання основних практик приступають до додаткових, які базуються на 

основних і практично не використовуються без них – аналіз вимог і планування: 

безпосереднє залучення замовника, інкрементне постачання продукту, контракт за 

оговореним обсягом робіт, плата за використання продукту; людський фактор: незмінний 

склад команди впродовж декількох проектів, незмінний обсяг роботи для продуктивної 

команди, виділення вільних від роботи членів для створення нових груп; проектування: 

аналіз причин і наслідків помилок; програмування і випуск продукту: код і тести, колективне 

використання коду програми, єдина база програмного коду, щоденний випуск програмної 

системи. 

Основними чинниками, які обмежують застосування ХР є: велика кількість учасників у 

групі розробників, велика кількість груп, обов'язкова наявність замовника в групі, однаковий 

професійний рівень і високі комунікативні навички усіх розробників. 

Технологія Scrum в індустрії розроблення програмних продуктів була запропонована 

Джеф Сазерлендом і Кеном [8]. Основним принципом Scrum групи є те, що уся команда 

повинна брати участь в ітеративному процесі розроблення ПЗ. Чіткий розподіл ролей і 

обов'язків у групі Scrum дозволяє ефективно приймати рішення щодо досягнення цілей 

проекту.  

Проект у Scrum має три основні фази: підготовка (pregame), під час якої формується 

загальний план проекту, визначається список основних вимог до продукту і розробляється 

високорівнева архітектура продукту; реалізація (game), яка містить послідовність ітерацій 

(спринтів), що завершуються реалізацією нового, примітного для замовника функціонала 

продукту і завершення (postgame), яке передбачає підготовку продукту до виходу на ринок.  

У процесі виконання проекту технологія Scrum (рис. 2) припускає регулярне 

проведення формальних сесій або зборів, таких як сесія планування спринту (Sprint Planning 

Meeting), щоденна скрам-сесія (Daily Scrum) і демонстраційна сесія (Sprint Review Meeting).  
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Рис. 2. Процес розробки програмного забезпечення за підходом Scrum 

 

Усі сесії мають формальне обмеження за часом і чітке розмежування прав і обов'язків 

усіх учасників проекту, що запобігає виникненню серій затяжних нарад, які можуть 
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погіршити ефективність роботи групи, а також внутрішньогрупові й міжгрупові конфлікти. 
Реалізація проекту в технології Scrum керується трьома документами: журналом продукту 

(Product Backlog), журналом спринту (Sprint Backlog) і графіком спринту (Burndown Chart) 

[8]. 

До переваг Scrum технології відносяться: установлення простих і зрозумілих правил 

управління процесом розроблення; використання існуючих практик проектування і 

кодування; ітеративне коригування вимог до продукту, а також виявлення і усунення 

відхилень від бажаного результату на усіх етапах розроблення програмного продукту.  

Технологія розроблення ПЗ Dynamic Systems Development Method(DSDM) на відміну 

від інших гнучких технологій сфокусована на організації процесу розроблення програмного 

забезпечення. Технологія DSDM визначає набір стандартних ролей, які мають свою зону 

відповідальності. Кожен член команди виконує одну роль. 

Процес розроблення в технології DSDM складається з семи основних фаз (рис. 3): 1) 

передпроект (обговорюється можливість реалізації проекту в принципі); 

2) вивчення чи можна проект виконати; 3) вивчення бізнес-процесів; 4) ітерація розроблення 

функціональної моделі; 5) ітерація розроблення (зазвичай проект містить декілька ітерацій 

розроблення); 6) впровадження; 7) постпроект (аналіз реалізованого продукту і ухвалення 

рішення про можливе розширення функціональності). Кожна фаза має як свої ключові 

завдання, так і додаткові завдання (особливо у випадках, коли DSDM комбінується з іншими 

технологіями). 
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Рис. 3. Процес розробки програмного забезпечення за підходом DSDM 

 

Технологія DSDM містить ряд практик. Так замість контрольних точок 

використовуються таймбоксы, упродовж яких мають бути виконані деякі набори завдань. У 

кінці таймбокса зазвичай здійснюється постачання продукту. У процесі розроблення частина 

функціонала може бути не реалізована, тому в технології використовується практика 

призначення пріоритетів MoSCoW (must have - вимоги мають бути обов'язково задоволені, 

should have - вимоги можуть бути тимчасово випущені, could have - можуть бути реалізовані 

в наступному таймбоксі, want to have - вимоги не впливають на проект у цілому) відповідно 

до якої усім вимогам до продукту призначаються пріоритети їх виконання. Список цих вимог 

є джерелом завдань упродовж усього проекту.  

Практика прототипування використовується для вивчення технічних складнощів, з 

якими стикаються при реалізації запланованої функціональності, а також для швидкого 

отримання відгуків від користувачів. У технології DSDM використовують такі види 

прототипів: бізнес-прототип (оцінює функціональність, що розробляється, з комерційної 

точки зору), usability-прототип (оцінює зручність призначеного для користувача інтерфейсу), 

performance-прототип (оцінює продуктивність системи на заданому рівні навантаження), 



 115 

технологічний прототип (дозволяє технічно оцінити можливий варіант реалізації нової 

функціональності). 

Для встановлення взаємодії між усіма учасниками проекту передбачена практика 

проведення семінарів, на які запрошуються тільки дійсно зацікавлені особи або їх 

представники, що дозволяє ефективно проводити семінари. Також передбачений варіант 

залучення незацікавлених арбітрів у разі обговорення гострих тем [7].  

Позитивними сторонами технології є можливість зміни вимог на будь-якій стадії 

проекту, а також інтеграція з іншими технологіями у рамках одного проекту. У цьому 

випадку виникає можливість використати усі основні переваги цих технологій спільно з 

основними перевагами технології DSDM в галузі управління вимогами і проектом у цілому. 

Гнучка технологія Feature Driven Development (FDD) або функціонально-орієнтована 

розроблення ПЗ оперує поняттям функції або властивості (feature) системи, досить близьким 

до поняття сценарію використання, розроблена Джефом Де Люка і Пітером Коадом. 

Порівняно з іншими гнучкими технологіями FDD, з одного боку, має великий формалізм, а з 

іншого – дозволяє повніше контролювати процес розроблення.  

Підвищення мотивації співробітників до праці у групі здійснюється за рахунок її 

самоорганізації, що дозволяє членам групи: колективно планувати і розподіляти обов'язки, 

самостійно висувати свої кандидатури на виконання певної ролі, давати бачення своєї участі 

в проекті, як функціональну роль, так і як члена колективу. Технологія FDD припускає 

наявність шести основних ролей. Кожен учасник проекту може виконувати одну або декілька 

ролей. Структура проекту FDD складається з п'яти процесів (рис. 4): розроблення загальної 

моделі; складання списку необхідної функціональності системи; планування реалізації 

функціональності; проектування функціональності; реалізація функціональності. У 

результаті виконання перших трьох процесів розробляється загальна модель продукту. 

Останні два процеси виконуються ітеративно для кожної невеликої групи взаємозв'язаних 

функціональних можливостей. При цьому кожен процес розбивається на завдання і має 

критерії верифікації. 
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Рис. 4. Процес розробки програмного забезпечення за підходом FDD 

 

Останні два процеси виконуються ітеративно для кожної невеликої групи 

взаємозв'язаних функціональних можливостей. При цьому кожен процес розбивається на 

завдання і має критерії верифікації. 

Технологія розроблення ПЗ OpenUp припускає розділення проекту на ітерації - 

плановані і обмежені в часі інтервали, тривалість яких вимірюється тижнями. Кожна ітерація 

розпочинається зі збору, присвяченому плануванню ітерації. На цьому зборі колектив 

самостійно вирішує питання визначення і виконання завдань ітерацій і передачі результату. 

Процес розробки програмного забезпечення за підходом OpenUp подано на рис. 5. 
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Рис. 5. Процес розробки програмного забезпечення за підходом OpenUp 

 

Багато часу в процесі ітерації відводиться на виконання мікрокроків. Мікрокрок є 

результатом роботи (тривалістю від декількох годин до декількох днів) однієї людини або 

кількох чоловік, що беруть участь у спільній діяльності з досягнення цілей ітерації. 

Концепція мікрокроків допомагає окремим членам колективу розбити свою роботу на малі 

одиниці, щоб кожен міг внести вимірюваний вклад у роботу колективу. Мікрокроки 

забезпечують виключно короткі цикли зворотного зв'язку, які сприяють ухваленню 

адаптивних рішень під час кожної ітерації. 

Для обговорення ходу виконання мікрокроків і стану справ команда проводить щоденні 

"збори стоячи" за участю усіх членів. Проблеми на щоденних зборах не обговорюються. На 

виході кожного мікрокроку повинні генеруватися код для збору ПЗ, а також перевірені 

артефакти, а результатом ітерації є версія, роботу якої можна продемонструвати або 

передати для ознайомлення усім зацікавленим особам  

Уся робота призначається, записується і відстежується за допомогою Списку робіт 

(Work Item List). Учасники команди використовують його як єдиний репозиторій для усіх 

завдань, які необхідно записати і відстежувати, включаючи усі запити на зміни, дефекти і 

вимоги користувачів. Достоїнства моделі групи OpenUp: прозорість процесу розроблення 

програмного забезпечення; ефективний контроль; розуміння одними членами колективу 

роботи інших, залучення до роботи менш кваліфікованих працівників [4]. 

Аналіз особливостей гнучких технологій розроблення показав, що основний акцент 

цінностей гнучкого підходу до розроблення ПЗ спрямований на завдання бізнесу, адаптацію 

продуктів до бізнес-умов, що змінюються, на безперервне поліпшення процесів, на людський 

чинник і ефективні комунікації. Основними складовими будь-якої технології є: члени 

команди, що грають певні ролі і виконують певну діяльність, методи, засоби реалізації 

технологій, цінності, пріоритети та ін. Основними критеріями вибору тієї або іншої 

технології є, на думку експертів, розмір проекту, кількість людей, що беруть участь у 

проекті, кваліфікація розробників, критичність ПЗ, що розробляється, основні пріоритети 

проекту. 

Вивчення цінностей і особливостей гнучких технологій розроблення ПЗ ознайомить 

студентів з термінологією і процесами, властивими цій галузі знань, і підготує підґрунтя для 

подальшого практичного вивчення навчальної дисципліни у рамках проведення 

лабораторних робіт, основною метою яких є формування практичних навичок розроблення 

ПЗ в умовах застосування гнучких технологій.  

Враховуючи колективний характер розроблення ПЗ, на лабораторних роботах 

необхідно активно впроваджувати групові форми, які дозволять об'єднати зусилля студентів 

у процесі виконання різноманітних практик гнучких технологій. Основними завданнями 

викладача під час проведення лабораторної роботи є: моделювання реального робочого 

середовища для студентів, навчання студентів праці в групі, формування навичок роботи в 

проекті з розроблення ПЗ в умовах застосування практик гнучких технологій. 

Виділимо набір компетенцій, необхідних майбутнім фахівцям в галузі програмної 

інженерії для здійснення діяльності в умовах застосування гнучких технологій. Майбутні 
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фахівці з розроблення програмного забезпечення повинні вміти: послідовно дотримуватися 

цінностей і принципів гнучкої технології розроблення ПЗ; установлювати пріоритети, згідно 

з якими працює група; організувати взаємодію з усіма зацікавленими сторонами на всіх 

етапах розроблення ПЗ; гнучко адаптуватися до мінливих обставин, вибрати технології 

розроблення ПЗ згідно з цілями і масштабами проекту; застосувати на практиці методи 

гнучких технологій, а також знати: основні цінності та принципи гнучких технологій; 

особливості процесів реалізації різних технологій; ролі і обов'язки членів команди в різних 

технологіях; засоби комунікації у різних технологіях; переваги і недоліки гнучких 

технологій; галузі, у яких застосування принципів і практик гнучких технологій розроблення 

ПЗ знайде своє найліпше вираження. 

Для швидкої адаптації в реальних проектах з розроблення ПЗ в умовах застосування 

гнучких технологій у майбутнього ІТ-фахівця мають бути сформовані навички: колективного 

використання практик гнучких технологій (аналіз вимог і планування, парне програмування, 

колективне володіння кодом, прототипірування, рефакторинг коду, розроблення ПЗ через 

тестування, кодування і керування вихідним кодом); ітераційного розроблення ПЗ; взаємодії 

із замовником, користувачами і членами групи.  

Висновки. Аналіз гнучких технологій розроблення ПЗ показав, що засобами виконання 

професійної діяльності розробника ПЗ виступають спеціальні знання, на основі яких 

формуються уміння. Виділені уміння і знання забезпечують готовність фахівця в галузі 

програмної інженерії до виконання професійних завдань в умовах використання гнучких 

технологій розроблення ПП, а їх формування здійснюється у рамках навчальної дисципліни 

"Гнучкі технології розроблення ПЗ". 

Ця дисципліна потребує певного рівня зрілості, тому на більш ранніх стадіях навчання 

студенти повинні бути ознайомлені в рамках попередніх навчальних дисциплін з такими 

завданнями програмної інженерії, як: праця у групі - "Групова динаміка і комунікація"; зміна 

вимог - "Аналіз вимог"; вибір методів і засобів розроблення програм - "Конструювання 

програмного забезпечення"; розроблення програмної архітектури і високорівневих проектів - 

"Проектування і архітектура програмних систем"; вибір принципів і методів тестування і 

забезпечення якості ПЗ - "Забезпечення якості і тестування програмного забезпечення"; 

планування, управління і оцінювання проекту з розроблення ПЗ - "Управління проектами". 

При такому підході ці курси служать вступом до теми, а навчальна дисципліна "Гнучкі 

технології розроблення ПЗ" закріплює і розширює раніше отримані студентами знання. 
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РОЗРОБКА МЕТОДУ БЕЗПЕЧНОЇ БАГАТОШЛЯХОВОЇ ПЕРЕДАЧІ 

ІНФОРМАЦІЇ У МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

У даній роботі був запропонований метод для визначення ймовірності знаходження 

зловмисника у вузлах мережі. В запропонованому підході підвищення рівня захищеності 

інформації досягається за рахунок використання технології MPLS. 

Ключові слова: комп'ютерна мережа, мережа MPLS, мобільні вузли, багатошляхова 

маршрутизація. 

 

В данной работе был предложен метод для определения вероятности нахождения 

злоумышленника в узлах сети. В предложенном подходе повышение уровня защищенности 

информации достигается за счет использования технологии MPLS. 

Ключевые слова: компьютерная сеть, сеть MPLS, мобильные узлы, многопутевая 

маршрутизация. 

 

This paper proposed a method for determining the probability of an attacker in the network nodes. 

In the proposed approach, improving information security is achieved through the use of technology 

MPLS. 

Keywords: computer network, a network of MPLS, mobile units, multipath routing. 

 

Вступ. Організація надійної і безпечної передачі інформації в мобільних мережах є 

досить складним завданням. Це пов'язано з динамічно змінною топологією мережі, 

бездротовими каналами передачі даних, з відносно низькою перешкодозахищеністю і легким 

доступом до переданої інформації. З точки зору безпеки повинен бути обраний такий 

маршрут, щоб відсоток пакетів, захоплених зловмисниками був якомога менше. З іншого 

боку, враховуючи, ненадійності бездротового зв'язку, повинен бути вибраний такий 

маршрут, щоб відсоток доставлених пакетів одержувачеві був максимально високим. Одним 

з основних підходів до вирішення даного завдання є організація багатошляхової безпечної 

маршрутизації при якій повідомлення розбивається на кілька частин, які передаються по 

деякій кількості непересічних маршрутів. При цьому основним і досить складним завданням 

є вибір безлічі найбільш безпечних і надійних шляхів. У загальному випадку ця задача є NP-

повною задачею з експоненціальною складністю. Основними проблемами з якими 

зіштовхується маршрутизація в бездротових мережах є ймовірність того що: 

1) зловмисником перехоплений вузол відправник - вся інформація, яка передається, вже 

не достовірна; 

2) зловмисником перехоплений вузол одержувач - не залежно від того яка інформація 

надійшла на вузол (достовірна або не достовірна) збирач збирає інформацію не правильно. 

Огляд і аналіз існуючих рішень. В роботі [1] запропонований алгоритм, що 

називається Протокол вибору безлічі непересічний шляхів (DPSP), щоб знайти максимальну 

кількість шляхів між джерелом і адресатом з найвищою надійністю. DPSP намагається 

знайти максимальну кількість вузлів з шляхами що не перетинаються на основі надійності 

метрики для підвищення надійності зв'язку за рахунок збільшення кількості 

використовуваних шляхів. 

В роботі [2] представлений метод багатошляхової маршрутизації для підвищення 

пропускної здатності мережі та організації безпечної маршрутизації. Теоретично доведено, 

що ефективна пропускна здатність мережі досягається при знайденому наборі стратегій 

маршрутизації. 

У статті [3] описаний підхід теорії ігор, названий forwarding dilemma game (FDG), для 

передачі інформації по безлічі шляхів в бездротових мережах. Ймовірність обраної стратегії 

обчислюється на основі змішаної стратегії Неша. Це обмежує число надлишкових 

широкомовних повідомлень в завантажених мережах. У цього підході існує дві переваги, по-

перше, вузли використовують FDG, щоб обчислити вірогідність передачі адаптивно, по-
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друге, на відміну від ієрархічних або кластеризованих методів, запропонована модифікація 

не викликає додаткові можливості маршрутизації. Результати моделювання показують, що 

FDG виграє у протокола маршрутизації AODV, особливо в завантаженості каналів 

зв'язку. Ця гра може бути застосована до більшості класів протоколів маршрутизації, у яких є 

множинна розсилка. 

Представлена платформа Теорії ігор (GTSR), [4] превентивна альтернатива 

сьогоднішнім реактивним підходам для встановлення маршрутизації. GTSR мінімізує вплив 

зв'язків та відмови маршрутизатора за допомогою обчислення різноманітних шляхів між 

джерелом і місцем призначення і вибір серед цих шляхів в довільному порядку для передачі 

пакетів. Крім поліпшення відмовостійкості, факт, що GTSR змушує пакети вибрати 

випадкові шляхи від джерела до місця призначення також, поліпшуючи безпеку. Зокрема це 

робить з'єднання прослуховуючих атак максимально складними, оскільки атакуючий 

повинен прослуховувати всі можливі маршрути. Розроблені підходи є підходящими для 

маршрутизації мережевого рівня так само як для оверлейної маршрутизації прикладного 

рівня і багатошляхових транспортних протоколів, таких як SCTP. 

Одним із підходів для підвищення рівня безпечної маршрутизації в бездротових 

мережах є однорангові мережі. Одна з областей застосування технології однорангових мереж 

- це обмін файлами. Peer-To-Peer (P2P) мережі отримали велику увагу через низку переваг 

перед клієнт-серверною архітектурою: 

- Менше відмовостійкість; 

- Вище масштабованість; 

- Малі витрати на обслуговування. 

Рішення таких завдань, як корекція помилок, регламентування форматів повідомлень, 

службових запитів і відгуків, маршрутизація в умовах постійного підключення і відключення 

вузлів, теж визначається протоколом P2P. Одним з методів вирішення обміну файлами в Р2Р 

мережах є BitTorrent - протокол обміну даними. Перевага перед звичайним HTTP полягає в 

тому, що при одночасному скачуванні файлу декількома клієнтами - вони діляться ним один 

з одним. Це дозволяє джерелам обслуговувати дуже велику кількість клієнтів, при досить 

невеликому навантаженні. 

Реалізація та використання розподілених систем мають не тільки плюси, а й мінуси, 

пов'язані з особливостями забезпечення безпеки. Отримати контроль над настільки 

розгалуженою і великою структурою, якою є мережа P2P, або використовувати прогалини у 

реалізації протоколів - бажана ціль для зловмисників. До того ж захистити розподілену 

структуру складніше, ніж централізований сервер. 

Настільки величезну кількість ресурсів, що є в мережах P2P, важко шифрувати / 

дешифрувати, тому більша частина інформації зберігається і пересилається в 

незашифрованому вигляді, що робить її доступною для перехоплення. При перехопленні 

зловмисник не тільки отримує власне інформацію, але також дізнається і про вузли, на яких 

вона зберігається, що теж небезпечно. 

Серйозна проблема [5] - поширення "хробаків" і підробка ID ресурсів з метою їх 

фальсифікації. Інша проблема - можливість підробки ID серверів і вузлів. При відсутності 

механізму перевірки достовірності пересилаються службові повідомлення, наприклад за 

допомогою сертифікатів, існує можливість фальсифікації сервера або вузла (багатьох вузлів). 

Так як вузли обмінюються інформацією, підробка деяких з них призведе до компрометації 

всієї мережі або її частини. Закрите ПЗ клієнтів і серверів не є вирішенням проблеми. 

На основі аналізу розглянутих вище способів організації безпечної маршрутизації 

можна зробити висновок, що для мобільних комп'ютерних мереж найбільш ефективним 

методом є багатошляхова маршрутизація з безліччю шляхів які не перетинаються. 

Вирішення завдання. З метою вибору найбільш ефективного способу безпечної 

багатошляхової маршрутизації розглянемо питання перехоплення зловмисником переданої 

інформації в мобільній мережі. Зловмисник може підслухати передану по мережі 

інформацію, перебуваючи в межах зони покриття будь-якого мобільного вузла на шляху 
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передачі інформації. На рис.1 таким вузлом є вузол В17, який належить шляху L2, до складу 

якого входить 6 вершин {В0, В13, В17, В8, В5, В7}. Перебуваючи в зоні передачі будь-якого 

з цих вузлів, зловмисник може перехопити інформацію, передану по шляху L2. 

 

 
  

Рис. 1. Перехоплення зловмисником одного з вузлів, який знаходиться в зоні передачі 

інформації 

 

В даному випадку зловмисник перехоплює пакет № 1, що відображено у вікні 

зловмисника. Ймовірність перехоплення повідомлення, що передається по даному маршруту 

дорівнює ймовірності знаходження зловмисника в зоні передачі будь-якого вузла 

розглянутого шляху. В даному випадку ймовірність перехоплення повідомлення дорівнює: 

p2 =6/18 

У загальному випадку ймовірність перехоплення інформації на шляху pi   дорівнює:  pi 

=Ni /N0 , 

де: Ni  - кількість вузлів маршруту Li; 

     N0 – загальне число вузлів в мобільній мережі.  

В роботах [6] [7] був запропонований підхід до вирішення проблеми, а саме розділення 

повідомлення на частини за допомогою порогової схеми розподілу повідомлення в 

вихідному вузлі та подальшій передачі частин повідомлення по незалежним маршрутам. 

При передачі повідомлення по множині незалежних маршрутів зловмисник для 

відновлення повідомлення повинен прослухати одночасно хоча б один вузол на кожному з 

використаних маршрутів. Таким чином, при передачі інформації по набору маршрутів для 

оцінки підсумкової ймовірності перехоплення всього повідомлення необхідно перемножити 

ймовірність прослуховування кожного з маршрутів: 

 ,      (1) 

 

де: m – загальна кількість використаних не перетинаючих маршрутів. 

У разі перетину маршрутів або наявності загальних вузлів ймовірність перехоплення і 

дешифрування повідомлення збільшується і прагне до ймовірності прослуховування одного 

маршруту. При знаходженні зловмисника в зоні відправника або одержувача інформації він 

прослуховує всі шляхи і з досить високою ймовірністю може зібрати і дешифрувати всі 

повідомлення (рис. 2). 
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Рис. 2. Перехоплення зловмисником всіх прилеглих вузлів до вузла відправника  

 

Площа мережі Ad Hoc залежить від кількості абонентських систем і зони покриття 

вузлів. В цьому випадку вірогідність перехоплення повідомлень може бути визначена зі 

співвідношення відповідних площ. iS  – площа, утворена зонами покриття вузлів i-го 

маршруту; eP
 
– підсумкова ймовірність підслуховування повідомлення. 

Розрахунок площі фігури, одержаної при перетині зон покриття двох вузлів, наведено 

на рисунку 3. 
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Рис. 3. Знаходження площі перетину зон перекриття 

 

Як видно на рис. 3, підсумкова площа фігури, що утворюється в результаті перетину, 

дорівнюватиме 

1 2 4i xS S S S    ,       (2) 

де 1S  и 2S  – площа зон покриття вузла А та вузла В. 

В свою чергу, x ACO ACHS S S  , де ACHS  – площа прямокутного трикутника, ACOS  – 

площа сектора, які обчислюються наступним чином: 

 
2 2

arctg
2

2 2
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d
R

S R R





     , 
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З урахуванням того, що області покриття вузлів однакові, підсумкова площа дорівнює: 

2 2
2 2 22 2 arctg

2 4 4
i

d d d
S R R R

R


  
            

,    (3) 

де d – відстань між вузлами. Для вузлів з координатами  1 1,x y  та  2 2,x y  буде 

дорівнювати: 

   
2 2

1 2 1 2d x x y y    .                                                       (4) 

Для адекватної оцінки отриманої ймовірності необхідно також врахувати, що 

зловмисник може підслухати всі частини повідомлення, перебуваючи в межах зони покриття 

вузла-відправника або вузла-одержувача. Ця ймовірність додається до ймовірності, 

отриманої для набору шляхів, тобто 

1

m
i

e s d

i r

S
P P

S




   ,                                                           (5) 

де s dP   – ймовірність того, що зловмисник знаходиться в зоні покриття відправника або 

одержувача. 

 
Рис. 4. Графік залежності зони покриття маршруту від відстані між вузлами при різних R 

 

У загальному випадку ймовірність знаходження зловмисника в зоні відправника або 

отримувача повідомлень відносно мала і дорівнює: ps =2 /N0. З метою підвищення 

анонімності переданої інформації слід використовувати технологію віртуальних мереж або 

Р2Р мереж у поєднанні з технологією MPLS.  

 

Основними перевагами для використання технології MPLS є: 

 Гнучка масштабованість; 

 Високий рівень надійності; 

 Гарантована якість сервісу (QoS); 

iS  

d  
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 Можливість підключення клієнтів з використанням різних технологій доступу, 

надання конвергентних послуг, організації масштабованих регульованих VPN, надання 

широкого спектру додаткових сервісів по передачі голосу, відео, даних; 

 Високий рівень безпеки; 

 Висока пропускна здатність; 

 Висока продуктивність, ефективність і керованість мережі; 

 Ефективне управління трафіком (traffic engineering), можливість мультиплексування 

та моделювання трафіку; 

 Максимальне використання смуги пропускання магістральних каналів зв'язку. 

 

Висновки. У даній роботі на підставі наведеного аналізу запропоновано новий підхід 

до підвищення рівня безпеки переданих даних по мобільній мережі. Через відсутність 

інфраструктури, в таких мережах, висока ймовірність перехоплення і підслуховування 

переданих даних. Самим вразливим місцем в мережі для безпечної передачі даних є вузол 

відправник і вузол одержувач. У зв'язку з цим був запропонований метод для визначення 

ймовірності знаходження зловмисника в даних вузлах. В запропонованому підході 

підвищення рівня захищеності інформації досягається за рахунок використання технології 

MPLS. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ 
 

У статті проведений аналіз напрямів розвитку інформаційних технологій для обробки 

геопросторових даних та розглянуто ряд проблем, пов’язаних з питаннями їх отримання і 

використання. 

Ключові слова: інформаційні технології, геопросторові дані. 

 

В статье проведен анализ направлений развития информационных технологий для 

обработки геопространственных данных и рассмотрен ряд проблем, связанных с вопросами их 

получения и использования. 

Ключевые слова: информационные технологии, геопространственные данные. 

 

In the article the analysis of directions of development of information technologies is conducted for 

processing of geospatial data and the row of the problems related to the questions of their receipt and use 

is considered. 

Keywords: information technologies, geospatial data. 

 

Вступление и постановка задачи. Объемы геопространственных данных, которые 

накапливаются, обрабатываются и распространяются, неудержимо возрастают, расширяется 

номенклатура продукции и услуг, основанных на пространственно-координированной 

информации. Это адекватный и естественный ответ поставщиков пространственных данных 

на быстро возрастающий потребительский спрос, как в нашей стране, так и за границей. 

Задача актуальная как для объема данных, который необходимо для принятия важных 

для современного общества решений, так и для географической привязки этих данных. 

Учитывая то, что интерактивно доступная информация все больше будет включать 

географические сведения, возможность адекватного описания данных, их организация и 

обеспечение доступа к ним становится все более и более трудной. Ведь именно возможность 

поиска и доступа к геоинформационным ресурсам для использования их визуализации и 

анализа с целью планирования и поддержки принятия решений является необходимым 

условием на локальном, региональном, национальном и международном уровне. 

Быстрое развитие рынка геопространственных данных и услуг является результатом 

прогресса индустрии информационных технологий, которые сделали возможной появление 

новых видов пространственных данных, их обработку, анализ и применение в различных 

сферах человеческой деятельности. 

В ряде зарубежных стран (США, Франции, Германии, России и т.п.) задача 

регулирования процессов создания, накопления, обработки и распространения 

пространственных данных решаются в рамках создания национальных инфраструктур 

геопространственных данных (ИГПД). Работы по их созданию являются отдельными 

государственными программами и, как правило, их руководство осуществляется на уровне 

правительства, которое говорит о высоком статусе этих работ.  

Одно из наиболее кратких и емких определений инфраструктуры геопространственных 

данных было приведено в исполнительном указе президента США Б.Клинтона о начале 

работ по созданию национальной ИГПД в США [1]. При этом ИГПД определяет как 

“Совокупность технологий, политики, стандартов и человеческих ресурсов, необходимых 

для сбора, обработки, накопления, хранения, распределения и улучшения использования 

пространственных данных”. 

Практически во всех областях экономики используются географические 

пространственные данные, тем не менее очень часто необходимо решение ряда задач, 

связанных с вопросами получения и использования данных. Важными проблемами при этом 

являются [2]: 
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  ограничения, связанные с режимными вопросами; 

  устарелость картографических материалов; 

  несогласование форматов, сроков и технологий обновления пространственной 

информации; 

  отсутствие системного подхода к использованию пространственной информации и 

межведомственное несогласование. 

Решение этих проблем предлагается в рамках инфраструктуры географических 

пространственных данных (Geospatial Data Infrastructures) - это территориально 

распределенная системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям 

пространственных данных. 

Возникновение самой идеи Инфраструктуры геопространственных данных 

обусловлено одним важным фактом - изменением географической парадигмы. Если раньше 

под сроком “география” имелись в виду “карты”, то теперь “география” - это в первую 

очередь “базы данных”. Изменились методы представления географической информации, 

методы доступа к ней, ее обработки и визуализация. В недалеком прошлом карты 

назначались исключительно для восприятия человеком, а теперь в разработках 

геоинформационных систем на одном уровне встречаются понятия человекочитаемые 

(human-readable) и машиночитаемые (machine-readable) данные. Даже тексты стандартов 

теперь готовятся в двух формах - обычный текст и, так называемые UML-Диаграммы 

(Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования), пригодные для 

прямого использования в автоматизированных системах проектирования. 

Инфраструктура геопространственных данных призвана решать две основные задачи: 

 электронный обмен пространственными данными между государственными 

органами и организациями различных профилей и видов собственности; 

 обеспечение массового доступа к картографическим продуктам на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий (в том числе через сеть 

Интернет). 

Как следствие, результатом решения этих задач является снижение дублирования работ 

за счет, во-первых, лучшей информированности и, во-вторых, возможности автоматизации 

координации участников.  Более широкое использование геоданных непрофессиональными 

пользователями приводят к  повышению их экономической эффективности. 

За период, начиная с середины 90-х лет прошлого столетия и к настоящему времени, 

национальная инфраструктура геопространственных данных была создана в более чем 120 

странах. Большинство государств Европы также прошли все этапы от разработки концепций 

к ее реализации и завершили свои программы создания национальной инфраструктуры 

пространственных данных, которые обеспечивают на качественно новом организационно-

правовом и технологическом уровнях интегрирования геоинформационных ресурсов и 

взаимодействие геоинформационных систем на местном, региональном, национальном, 

межгосударственном и глобальном уровнях [ 3-5 ]. 

На сегодняшний день определились проверенные практикой правила, процедуры и 

механизмы функционирования национальной инфраструктуры пространственных данных 

как информационно-телекомуникационной системы. 

Абсолютно очевидно, что в процессе создания инфраструктуры геопространственных 

данных необходимо учитывать опыт других стран, где этот процесс был начат намного 

раньше и, где уже были вложены миллиарды долларов в исследования, разработку и 

развертывание национальных инфраструктур пространственных данных. 

Формирование инфраструктуры геопространственных данных в первую очередь 

обеспечивается взаимосвязью следующих основных компонентов: 

 информационными ресурсами, которые включают базовые пространственные 

данные и метаданные пространственных данных; 

 организационной структурой; 

 нормативно-правовым обеспечением; 
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 технологиями и техническими средствами. 

С целью унификации пространственных данных, включая унификацию геодезической 

основы, создание и согласование ведомственных и межведомственных классификаторов 

пространственных данных, отрабатывание регламентов межведомственного обмена данными 

необходимо создание базового картографического обеспечения или базовых 

пространственных данных (БПД). Они служат основой координирования 

(позиционирование) всех других пространственных и непространственных (атрибутивных, 

тематических) данных. Один из главных критериев отнесения данных к базовым 

пространственным данным - общая потребность в них. 

При разработке инфраструктуры геопространственных данных необходимо 

ориентироваться на типовые технологии на основе использования существующих и 

перспективных методов хранения, актуализации и предоставления базовых 

пространственных данных и метаданных с использованием систем управления базами 

данных, геоинформационных систем и средств телекоммуникаций. Например, система 

серверов метаданных в США включает порядка 200 узлов, шесть из которых являются 

общенациональными “точками входа” в национальную инфраструктуру 

геопространственных данных (NSDI). Все они зарегистрированы в соответствующем 

реестре, и обращаться к ним могут любые заинтересованные лица. 

На начальном этапе развертывания ИГПД нужно обеспечить внедрение подобной 

среды обмена между органами государственного управления, лишь бы исключить 

дублирование работ по созданию геопространственных данных и в дальнейшем обеспечить 

доступ к ним всех заинтересованных граждан и организаций. 

В связи с тем, что инфраструктура геопространственных данных - это, прежде всего, 

система массового обслуживания, которая должна быть отказостойкой, масштабируемой и 

функционально расширенной, требования, которые предъявляются к ней, должны диктовать 

выбор известных сред разработки программных систем, использование стандартов 

взаимодействия компонент, модульную структуру приложений. Серверные компоненты 

инфраструктуры пространственных данных должны быть способны управиться с большим 

потоком запросов. 

Стандарты также являются одними из ключевых составляющих инфраструктуры 

пространственных данных. Они задают язык и правила взаимодействия участников, без 

которых это взаимодействие невозможное. Львиная доля инвестиций в инфраструктуру 

пространственных данных связана с географической информацией и метаданными, а 

использование стандартов - это способ позаботиться также о безопасности инвестиций, 

поскольку ведение географической информации и возможность ее многоразового 

использования становятся проще, даже когда изменяются вычислительные платформы и 

прикладное программное обеспечение. 

Выводы. Задача формирования национальной инфраструктуры геопространственных 

данных в первую очередь является задачей интеграционного характера, поскольку базы 

пространственных данных и метаданных, которые существуют на сегодняшний день, 

разрабатывались и наполнялись без учета общих правил описания и технологий создания. 

Интеграция нужна на каждом уровне инфраструктуры - на уровне данных, метаданных 

и сервисов. Успешно решить такую сложную и комплексную задачу возможно лишь в том 

случае, если поставщики пространственных данных и услуг “возьмут на вооружение” 

единые стандарты работы с пространственными данными. 

Введение стандартов обеспечивает совместимость на уровне данных и программных 

средств, позволяет избегнуть потерь информации и открывает новые возможности 

относительно интеграции данных и их совместной обработки.  

Относительно работ по формированию и ведению базы метаданных, то в данном 

случае необходимо решить две основных задачи: приведение структуры метаданных в 

соответствие со стандартом и публикация метаданных в сети Интернет на отдельном 

информационном ресурсе. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІМО ПРИ ПОБУДОВІ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ 

СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ  

 
Розглянуті основні особливості побудови мереж мобільного зв’язку стандарту CDMA та 

запропонований метод збільшення абонентської ємності базових станцій за рахунок 

використання технології МІМО і адаптивних антен при формуванні діаграми спрямованості.  

Ключові слова: технологія МІМО, адаптивна антена, діаграма спрямованості, базова 

станція. 

 

Рассмотрены основные особенности построения сетей мобильной связи стандарта 

CDMA и предложен метод увеличения абонентской емкости базовых станций за счет 

использования технологии МІМО и адаптивных антенн при формировании диаграммы 

направленности.  

Ключевые слова: технология МІМО, адаптивная антенна, диаграмма направленности, 

базовая станция. 

 

The main singularities of creation mobile networks of the CDMA standard are considered. The 

method of magnification subscriber capacity of basic stations at the expense of usage technology МІМО 

and adaptive antennas also at direction characteristic formation is offered. 

Keywords: technology МІМО, the adaptive antenna, the direction characteristic, basic station. 

 

Вступ. На сьогоднішній день широкого розповсюдження зазнала система рухомого 

зв’язку стандарту CDMA, яка відповідно до вимог сучасного життя має максимально 

можливу канальну ємність, надає найширший спектр послуг, необхідних користувачеві, 

забезпечує конфіденційність передачі інформації, окрім того, абонентський термінал має 

досить низький рівень потужності випромінювання. Популярність стандарту призводить до 

значного збільшення абонентської ємності. 

Аналіз останніх досліджень. Система CDMA побудована по методу прямого 

розширення спектру частот на основі використання 64 видів псевдовипадкових 

послідовностей (ПСП), сформованих згідно із законом функцій Уолша. Мовні повідомлення 

передаються за допомогою мово перетворюючого пристрою з алгоритмом Celр. 

Використання системи переривистої передачі мови на основі детектора активності мови і 

вокодера з алгоритмом CELP у поєднанні із змінною швидкістю перетворення аналогового 

мовного сигналу в цифровій сприяє зниженню взаємних перешкод в мережі і збільшенню її 

ємкості. Це відбувається через те, що абонентський термінал (АТ) випромінює сигнал тільки 

на інтервалах активності мови, які складають близько 35% тривалості розмови. На лінії від 

базової станції до абонентського терміналу ("вниз") адресною ознакою кодового каналу 

служить одна з 64 ортогональних функцій Уолша, а на лінії "вгору" - квазіортогональні довгі 

ПСП. Зв'язок в системі CDMA організовується за стільниковим принципом з використанням 

всіх типових елементів стільникової мережі рухливого радіозв'язку. При відношенні енергії 

інформаційного символу до спектральної щільності шуму 7...8 дБ і допустимій частоті 

помилок 1% можна організувати 60 активних каналів на трьох секторну стільнику. Для 

синхронізації роботи мережі використовуються сигнали, що приймаються з 

радіонавігаційних супутників GPS за допомогою спеціального приймача, що входить до 

складу базової станції (БС) [1]. 

Діапазон робочих частот від АТ до БС лежить в межах 824-849 МГц, а у зворотному 

напрямі – в межах 869-894 МГц. Таким чином, дуплексне рознесення рівне 45 МГц. Спільна 

смуга частот кожного радіоканалу – 1,23 МГц. По краях робочого діапазону частот, 
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виділеного операторові мережі CDMA, рекомендується передбачити наявність захисних 

смуг. Якщо по сусідству працює система AMPS, ширина захисної смуги повинна складати 

270 кГц, якщо яка-небудь інша система зв'язку – захисну смугу слід збільшити до половини 

основної смуги, тобто до 615 кГц. Стандарт CDMA дає можливість використовувати одну і 

ту ж частоту, що несе, по всій мережі у всіх сотах. Коефіцієнт повторного використання 

частоти для CDMA дорівнює 1. 

Для надання різних послуг зв'язку в CDMA використовуються два типи каналів. 

Перший з них називається фундаментальним (FCH, Fundamental Channel), а другий - 

додатковим (SCH, Supplemental Channel). Послуги, які надаються через цю пару каналів, 

залежать від схеми організації зв'язку. Канали можуть бути адаптовані для певного виду 

обслуговування та працювати з різними розмірами кадру, використовуючи будь-яке 

значення швидкості з двох швидкісних рядів: RS-1 (1500, 2700, 4800 і 9600 біт/с) або RS-2 

(1800, 3600, 7200 і 14 400 біт/с). Визначення і вибір швидкості прийому здійснюється 

автоматично. 

З третім поколінням CDMA все набагато складніше. У CDMA 2000 збережена існуюча 

канальна структура, однак кількість видів каналів збільшена до 15. Перш за все, введені три 

додаткових пілот-сигнали: два допоміжних у прямому каналі – CAPICH (Common Auxiliary 

PICH) і DAPICH (Dedicated Auxiliary PICH) і одна в зворотному – R-PICH. CAPICH 

використовується за наявності на базової станції рознесених антен, DAPICH - при 

використанні абонентських антен з вузьким променем спрямованості, а R-PICH виконує 

початкову синхронізацію для базової станції. 

Кількість абонентів, яким одночасно можуть бути надані послуги однією базовою 

станцією (БС) обмежена. Кожний сектор БС може обслужити до 128 абонентів. Для 

розширення абонентської ємності оператору необхідно збільшувати кількість секторів в зоні 

обслуговування БС, або встановлювати ще одну, а то і декілька БС, при цьому зменшуючи 

зону обслуговування кожної з них [2]. Застосування першого варіанту обмежено через 

технічні можливості існуючих секторних антен – максимальна кількість секторів не 

перевищує шести [3]. Другий варіант вирішення цієї задачі не є доцільним, оскільки вимагає 

витрат часу та значних матеріальних ресурсів. Тому пропонується при побудові БС 

застосувати технологію МІМО у сполученні із адаптивними антенами [4]. При цьому 

з’являється можливість збільшення кількості пелюстків діаграми спрямованості. На рис.1.а 

представлений найбільш поширений приклад формування діаграми спрямованості БС. 

Максимальна абонентська ємність такої БС дорівнює 6×128=768. На рис.1.б наведений 

приклад, при якому кожний із шести секторів розбивається ще на шість більш вузьких 

секторів, в кожному з яких можливе обслуговування до 128 абонентів. Таким чином загальна 

кількість абонентів, яка може бути обслугована базовою станцією збільшиться в шість разів і 

може досягти значення 6×6×128=4608. 

Аналіз рис.1 дозволяє зробити висновок, що запропонований метод теоретично 

збільшить абонентську ємність базових станцій. Але формування великої кількості вузьких 

діаграм спрямованості буде створювати взаємні завади в суміжних секторах, особливо на 

стиках діаграм спрямованості. Тому вибір кількості променів, необхідно виконувати з 

урахуванням цього фактора. На рис.2 представлений приклад при якому діаграма 

спрямованості кожного із шести спектрів розбивається на чотири більш вузьких промені, в 

кожному з яких можливе обслуговування до 128 абонентів. Таким чином загальна кількість 

абонентів, яка може бути обслугована базовою станцією збільшиться в чотири рази і може 

досягти значення 6×4×128=3072. В наведеному прикладі взаємний вплив буде меншим в 

порівнянні з попереднім. 

На рис. 3 зображена діаграма спрямованості одного сектору БС, яка формується із 

застосуванням МІМО технології спільно з адаптивною антеною. Він розбитий на чотири 

більш вузьких промені. Як що в одному із цих чотирьох секторів відбулося значне 

накопичення абонентів і це призвело до неможливості їх обслуговування, то пристрій 

управління адаптивною антеною в разі необхідності змінює діаграму спрямованості таким 
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чином, щоб організувати в зоні скупчення абонентів більш вузькі промені, що дозволить 

збільшити абонентську ємність в «завантаженому» напрямку. При цьому відповідно 

розширюються «вільні» сектори. 

Слід звернути увагу, що технологію МІМО необхідно впроваджувати одночасно саме з 

використанням адаптивних антен [5].  

 

 
 а)                                                                 б) 

Рис. 1. Діаграма спрямованості базової станції: а) шести секторної БС, що використовується 

в даний час; б) шести секторної БС при застосуванні запропонованого методу із 

формуванням шести променів в кожному секторі 

 

 
Рис. 2. Діаграма спрямованості БС при застосуванні запропонованого методу із 

формуванням чотирьох променів в кожному секторі 

 

З економічної точки зору, на перший погляд здається що оператору мобільного зв’язку 

потрібно буде інвестувати значні матеріальні ресурси на впровадження цього методу, і це 

дійсно так,- необхідно закупити нове обладнання для обслуговування більшої кількості 

абонентів, переобладнати БС, антени яких в результаті будуть за розмірами більш габаритні, 

але при цьому відпадає необхідність у встановленні нових додаткових БС для забезпечення 

обслуговування більшої кількості абонентів.  

Розглянемо приклад. Необхідно забезпечити одночасне обслуговування 3000 абонентів, 

що знаходяться на певній території. Для цього оператору мобільного зв’язку необхідно 

встановити N≥3000/768≥4 базові станції (рис.3 ). Очевидно, що цей варіант надання послуг 

абонентам з економічної точки зору не є вигідним для оператора, про те у провайдерів 

мобільного зв’язку на даний час іншого вибору не має. Але, запропонований метод 

дозволить вирішити це питання лише застосовуючи одну базову станцію, яка в змозі 

забезпечити якісним зв’язком усіх абонентів на цій території рис.3,б. 
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Велике скупчення абонентів 

    
                                     а).                                                                      б).     

Рис. 3. Застосування адаптивних антен при скупченні надмірної кількості абонентів а). 

до пере настроювання антени, б). після пере настроювання 

 

             
а).                                                                         б).     

Рис. 4. Обслуговування 3000 абонентів а). традиційним способом в даний час; б). із 

застосуванням запропонованого методу 

 

Висновок. Отже, запропонований метод дозволить підвищити абонентську ємність 

базових станцій стандарту CDMA завдяки застосуванню системи МІМО із адаптивними 

антенами, а також здійснювати перерозподіл абонентської ємності в межах зони 

обслуговування однієї БС. 
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СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ДІАГНОСТУВАННЯ  КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

 
У статті запропоновано архітектуру інформаційного забезпечення автоматизованої 

системи діагностування. До її складу введено такий інтелектуальний компонент, як база знань, 

що дає можливість інтелектуалізувати процес пошуку діагностичної інформації, визначати її 

достатність для тестування комп’ютерних систем і, відповідно, підвищити ефективність 

процесу діагностування у сенсі оптимальності відносно повноти і точності обслуговування 

знайденої діагностичної інформації. 

Ключові слова: автоматизована система діагностування, базу даних, база знань. 

 

В статье предложено архитектуру информационного обеспечения автоматизированной 

системы диагностики. В ее состав введен такой интеллектуальный компонент, как база 

знаний, что дает возможность интеллектуализировать процесс поиска диагностической 

информации, определять ее достаточность для тестирования компьютерных и, 

соответственно, повысить эффективность процесса диагностирования в смысле 

оптимальности относительно полноты и точности обслуживания найденной 

диагностической информации. 

Ключевые слова: автоматизированная система диагностирования, базу данных, база 

знаний. 

 

The article proposed the architecture of automated information management system diagnostics. Its 

members introduced an intellectual component, as a knowledge base that allows you to intellectualize the 

process of finding diagnostic information to determine its adequacy for testing computer and, 

consequently, improve the efficiency of the process of diagnosing the in terms of optimality with respect to 

the completeness and accuracy of service found by the diagnostic information. 

Keywords: automatic test system, database, knowledge base. 

 

Вступ. Актуальність проблеми автоматизації процесу діагностування комп’ютерних 

систем (КС) обумовлена тенденцією до поліпшення їх науково-технічної бази і роллю, яку 

вони відіграють в сучасній військовій сфері у зв'язку з необхідністю повного і оперативного 

діагностування їх працездатності. Однак проблема створення ефективних інформаційних 

систем залишається відкритою. Це можна пояснити труднощами загального характеру при 

створенні будь-яких автоматизованих систем з використанням комп'ютерної техніки, а також 

специфікою об’єкту автоматизації.  

Взаємодія інженера-діагноста з автоматизованою інформаційною базою дозволяє 

здійснити оптимальний вибір діагностичної інформації для забезпечення процесу 

діагностування КС [1].  

Автоматизований пошук діагностичної інформації сприяє обгрунтованому скороченню 

об’єму інформації, що підвищує оперативність та якість процесу діагностування [2].  

Постановка проблеми. Діагностична інформація в гіперсередовища повинна бути 

структурована за об’єктами і впорядкована по методикам діагностування, між нею є логічні, 

смислові, причинно-наслідкові та інші зв'язки.  

Для організації інформації діагностування у системах використовуються різні підходи: 

від повнотекстових баз даних або гіпермедіа-технології до баз знань та експертних систем. 

Інформація частіше представляються моделями на основі семантичнх мереж або фреймів, що 

дозволяє істотно інтелектуалізувати обробку запитів і процес ведення діалогу з діагностом. 

Однак створення БЗ до теперішнього часу є досить трудомістким і дорогим процесом, що 

вимагає високої кваліфікації розробників. Методи гіпертекстового моделювання предметної 

області є менш трудоємними. Відомо, що гіпертекстова технологія виникла як результат 

вивчення механізмів пам'яті і процесів створення текстових документів шляхом 

упорядкування та структуризації мережі ідей, що представляються автором гіпертексту [3]. 
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На кожному кроці адаптивного діагностування повинні динамічно враховуватися результати 

всіх попередніх кроків, які представлені у вигляді історії діагностування і моделі стану 

пристроїв КС. 

Основні особливості системи визначаються особливостями процесу діагностування, а 

також специфікою об’єкту діагностування: забезпечення інформацією ручних та 

автоматизованих процесів діагностування; достатній обсяг сховищ документальної 

інформації; достатню швидкодію системи (час реакції системи на запити інженерів-

діагностів повинно бути набагато менше часу отримання тієї ж інформації без використання 

системи); можливість пошуку за класифікаційним кодом і смисловому запиту; можливість 

оперативної актулізації інформаційної бази. 

Архітектура інформаційного забезпечення системи діагностування. Для вирішення 

поставлених проблем запропоновано архітектуру інформаційної системи забезпечення 

процесу діагностування КС [3]. Перший контур  системи включає ЕОМ, програмні засоби і 

довідниково-інформаційний фонд про об’єкти діагностування. Другий контур – це  

розподілений комплекс технічних засобів для підготовки, збереження, пошуку, зчитування і 

виводу діагностичної інформації (рис. 1.). 
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Рис. 1. Архітектура інформаційної системи забезпечення процесу діагностування КС 

 

Система включає лінгвістичні та програмні засоби з відповідними інформаційними 

файлами: мова спілкування інженера-діагноста з системою; інформаційна (внутрішня) мова 

системи; транслятор для перекладу повідомлень з мови спілкування на інформаційний мову і 

навпаки; база даних; база знань; керуюча програма (монітор) системи; пакети прикладних 

програм пошуку, формування та актуалізації інформаційної бази.  

Таким чином, інформаційне забезпечення процесу діагностування КС представлене в 

двох доповнюючих одна одну формах. Це дозволяє обробляти великі обсяги інформації і 

видавати її в найбільш зручному для інженера-діагноста вигляді.  

Інформаційна база включає базу даних і базу знань. Дані – це інформація про об’єкти 

діагностування. Знання є допоміжними компонентами інформаційної бази і забезпечують 

можливість логічної переробки даних на етапах їх синтаксичного та семантичного аналізу, 

синтезу і генерації відповідей на запити, створення та актуалізації гіпертексту. Структура 

інформаційної бази системи діагностування зображена на рисунку 2. 
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Рис. 2. Структура інформаційної бази системи діагностування 

 

Структура бази даних дозволяє віднайти і видати діагностичну інформацію, тестові 

програми про ОД. База знань включає лінгвістичні, енциклопедичні та керуючі знання. 

Лінгвістичні знання використовуються для синтезу та аналізу повідомлень, енциклопедичні 

– для подання знань і генерації відповідей на неформалізовані запити. Керуючі знання 

необхідні для реалізації процесу навігації в гіпертексті. Процес пошуку інформації 

схематично зображений на рисунку 3 
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Рис. 3. Процес пошуку інформації в системі забезпечення процесу діагностування 

 

При розробці інформаційних систем часто використовують концепцію управління 

даними на основі систем управління базами даних та знань загального призначення, які 

забезпечують доступ до інформації, створення і актуалізацію файлів збережених даних і 

знань за допомогою мов їх опису і маніпулювання ними. Ці мови надають розробникам 

спеціальні процедури, програмна реалізація яких знаходиться поза їхньою компетенцією. 

Використання систем управління при побудові інформаційних систем забезпечує скорочення 

термінів розроблення і відносну універсальність систем (використання інформаційної бази 
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для різних додатків). Проте швидкість інформаційного пошуку в них, як правило, нижче, ніж 

в спеціалізованих інформаційних системах.  

Розрізняють три типи опису структури інформаційної бази: опис фізичної структури, 

глобальний опис логічної структури і опис логічної структури, орієнтованої на конкретний 

додаток.  

Опис фізичної структури інформаційної бази необхідний системному програмісту або 

розробнику, які займаються питаннями оптимізації зберігання інформації та доступу до неї. 

Глобальний опис логічної структури інформаційної бази відображає подання про дані 

адміністратора системи і системних програмістів, які працюють з усією інформаційною 

базою. При наявності глобального опису можна забезпечити фізичну незалежність даних, 

тобто можливість коригувати фізичну структуру без зміни програмного забезпечення 

інформаційної бази. Опис логічної структури, орієнтований на конкретний додаток, 

використовується проблемними програмістами при вирішенні задач пошуку та обробки 

інформації в рамках даного додатка. Наявність такого опису дозволяє змінювати структуру 

файлів інформаційної бази без перезапису прикладних програм, тобто забезпечує логічну 

незалежність інформації.  

У зв'язку з викладеним вище при реалізації інтелектуальних інформаційних процесів в 

системі використаємо опис логічної структури інформаційної бази, яка відноситься тільки до 

даних процесів. Тому опишемо ті файли інформаційної бази і зв'язки між ними, які будуть 

необхідні при реалізації функцій пошуку діагностичної інформації.  

Структура лінгвістичних знань. 

База лінгвістичних знань системи включає наступні файли (рис. 4): СИНТАГМА, 

СИНТАКСИЧНІ-ДЕРЕВА, СЕМАНТИЧНІ-ДЕРЕВА, СЕМАНТИЧНІ-ВІДНОШЕННЯ. 

Зв'язки між елементами знань на рис. 4 зображені стрілками (одна стрілка зображує простий 

зв'язок типу «один до одного», а подвійна - зв'язок типу «один до багатьох»). Ідентифікатори 

записів підкресленні. 
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Рис. 4. Структура бази лінгвістичних знань 

  

Кожен запис файлу СИНТАГМА складається з двох полів, в яких представлені 

відповідно синтагма мови спілкування і цифровий індекс для побудови впорядкованих 

синтаксичних дерев. В записах файлу СИНТАКСИЧНІ-ДЕРЕВА зберігаються синтаксичні 

дерева з синтаксичного базису мови спілкування і синтаксичного покриття внутрішньої 

мови. Зв'язок СИНТАГМА  СИНТАКСИЧНІ-ДЕРЕВА використовується при 

синтаксичному аналізі вхідних повідомлень.  

В полях СЕМАНТИЧНЕ-ДЕРЕВО-1 і СЕМАТИЧНЕ-ДЕРЕВО-2 файлів 

СЕМАНТИЧНІ-ДЕРЕВА і СЕМАНТИЧНІ-ВІДНОШЕННЯ зберігаються семантичні дерева з 
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семантичного базису і семантичного покриття відповідно мов спілкування і внутрішня. 

Зв'язок СИНТАКСИЧНІ-ДЕРЕВА  СЕМАНТИЧНІ-ДЕРЕВА встановлюється між 

синонімічні деревами двомовного словника, а зв'язок СЕМАНТИЧНІ-ДЕРЕВА  

СЕМАНТИЧНІ-ВІДНОШЕННЯ - між семантичними деревами, кожна пара яких відповідає 

впорядкованій парі повідомлень з відношення  парадигматичного підпорядкування або  

парадигматичної синонімії. У полі ТИП-ВІДНОШЕННЯ файлу СЕМАНТИЧНІ-

ВІДНОШЕННЯ фіксується код для ідентифікації відношень підпорядкування і синонімії 

(рід-вид, ціле-частина та ін.)  

Структура енциклопедичних знань.  

Знання про предметну область представлені в базі знань файлами СЕМАНТИЧНІ-

ПРИМІТИВИ, СЕМАНТИЧНІ-СЦЕНИ, СЕМАНТИЧНІ-ЕПІЗОДИ і СЕМАНТИЧНІ-

СЦЕНАРІЇ (рис. 5). Файли мають однакову структуру і складаються з записів, кожна з яких 

включає певний заповнений або незаповнений слот і сукупність підпорядкованих йому 

слотів (в сенсі ситуативного відношення). Зв'язок СЕМАНТИЧНІ-ПРИМІТИВИ  СЕМА-

ТИЧНІ-СЦЕНИ встановлюється між слотами файлу (СЛОТ-4) і заповнює його сценами. 

Зв'язок СЕМАНТИЧНІ-СЦЕНИ  СЕМАНТИЧНІ-ЕПІЗОДИ відповідає відношенню 

парадигматичного підпорядкування між слотами епізодів (СЛОТ-6) і семантичними сценами. 

Зв'язок Семантичні-ЕПІЗОДИ  СЕМАНТИЧНІ-СЦЕНАРІЇ вказує на епізоди, якими 

заповнений СЛОТ-8, а зв'язок СЕМАНТИЧНІ-СЦЕНАРІЇ  СЕМАНТИЧНІ-СЦЕНАРІЇ 

встановлює лінійний порядок на множині всіх епізодів одного і того ж сценарію.  

 

СЛОТ-1

СЕМАНТИЧНІ-ПРИМІТИВИ

СЛОТ-2

СЛОТ-3

СЕМАНТИЧНІ-СЦЕНИ

СЛОТ-4

СЛОТ-5

СЕМАНТИЧНІ-ЕПІЗОДИ

СЛОТ-6

СЛОТ-7

СЕМАНТИЧНІ-СЦЕНАРІЇ

СЛОТ-8

 
 

Рис. 5. Структура бази енциклопедичних знань 

 

Структура керуючих знань.  

Керуючі знання в базі знань використовується при навігації в гіпертексті [2]. Вони 

представлені файлом ПРАВИЛА-ПРОДУКЦІЇ (рис. 6). У полі ПОСИЛАННЯ цього файлу 

містяться шифри об'єктів (таблиць, текстів, документів), що складають зміст лівої частини 

деякого правила продукції, а в правій зберігаються шифри його правої частини.  
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ПОСИЛАННЯ НАСЛІДОК

ПРАВИЛА-ПРОДУКЦІЇ

КОД-ОД СТАТИСТИКА-1

ОБ ЄКТИ-ДІАГНОСТУВАННЯ’

ОПИС-ОД

КОД-
НЕСПРАВНОСТІ

СТАТИСТИКА-2
ОПИС-

НЕСПРАВНОСТІ

КОД-
ПРОГРАМИ СТАТИСТИКА-3

ОПИС-
ДАНИХ

КОД-ІНФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЯ

ДОПОМІЖНА-ІНФОРМАЦІЯ

СИНТАГМИ-МОВИ-СПІЛКУВАННЯ ІНДЕКС-ВПОРЯДКУВАННЯ

СИНТАГМИ

НЕСПРАВНОСТІ

ТЕСТОВІ-ПРОГРАМИ

 
 

Рис. 6. Структура бази керуючих знань 

 

Структура бази керуючих знань включає файли ПРАВИЛА ПРОДУКЦІЇ, ОБ'ЄКТИ 

ДІАГНОСТУВАННЯ, НЕСПРАВНОСТІ, ТЕСТОВІ ПРОГРАМИ і ДОПОМІЖНА 

ІНФОРМАЦІЯ (рис. 6). Зв'язок ОБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ  ОБ'ЄКТИ 

ДІАГНОСТУВАННЯ з'єднує залежні компоненти описів об'єктів як елементи гіпертексту, 

наприклад, ставить у відповідність опис операцій діагностування опису процесу 

діагностування.  

Таблиця 1 

Приклад елементу опису об’єкту діагностування 

 

№ п/п Елемент опису ОД 

1. Опис ОД 

2. Процес діагностування 

3. Процес контролю 

4. Апаратні засоби діагностування 

5. Програмні засоби діагностування 

6. Методи діагностування 

7. Моделі діагностування 

8. Методики діагностування 

10. Алгоритми діагностування 
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У кожному запису файлу ОБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ містяться три поля: КОД-ОД, 

ОПИС-ОД і СТАТИСТИКА-1. В першому полі розташований шифр (код) об’єкту 

діагностування, у другому - опис об’єкту діагностування на мові спілкування, в третьому - 

емпірична ймовірність пертинентності об’єкту, яка обчислюється на основі накопичених у 

процесі функціонування системи статистичних даних.  

НЕСПРАВНОСТІ зображені на схемі у вигляді файлу НЕСПРАВНОСТІ, кожен запис 

якого містить поля КОД- НЕСПРАВНОСТІ, а також агрегат даних з двох полів ОПИС- 

НЕСПРАВНОСТІ і СТАТИСТИКА-2. КОД- НЕСПРАВНОСТІ використовується для її 

адресного пошуку, У полі ОПИС- НЕСПРАВНОСТІ містяться параметри об'єктів, а в 

останньому полі накопичуються статистичні дані про їх пертинентність. Аналогічну 

структуру мають записи файлу ТЕСТОВІ ПРОГРАМИ.  

В останньому файлі ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ представлена інформація другого 

контуру. У полі КОД- ІНФОРМАЦІЇ зберігається його адреса для доступу з використанням 

зв'язків між ними типу ОБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ  ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.  

 На мові спілкування інженера-діагноста з системою формулюються запити на пошук 

інформації та описуються об'єкти при формуванні та актуалізації інформаційної бази.  Запит 

інженера-діагноста мовою спілкування складається з двох частин: загального опису 

запитуваного об’єкту і опис його характеристик. Загальний опис представляє собою 

ланцюжок слів мовою спілкування. Опис кожної характеристики включає її найменування і 

значення. 

Повідомлення на внутрішній мові системи мають вигляд синтагматичних структур, 

характерних для речень природної мови. Кожне повідомлення внутрішньої мови 

представимо у вигляді ордерева (семантичне дерево), вершинами якого є слова 

повідомлення, а дуги відповідають ситуативним зв'язкам між ними і позначені іменами цих 

зв'язків.  

Висновки. Для вирішення важкоформалізованої задачі пошуку діагностичної 

інформації запропоновано двоконтурну архітектуру інформаційного забезпечення 

автоматизованої системи діагностування - перший контур системи включає ЕОМ, програмні 

засоби і довідниково-інформаційний фонд про об’єкти діагностування, другий контур – це 

розподілений комплекс технічних засобів для підготовки, збереження, пошуку, зчитування і 

виводу діагностичної інформації. До її складу введено такий інтелектуальний компонент, як 

база знань, що дає можливість інтелектуалізувати процес пошуку діагностичної інформації, 

визначати її достатність для тестування комп’ютерних систем і цим самим уникнути повного 

аналізу всіх відомих джерел інформації, і відповідно підвищити ефективність процесу 

діагностування КС у сенсі оптимальності відносно повноти і точності обслуговування 

знайденої діагностичної інформації. 
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МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ  

НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ 
 

У статті розглянуто особливості реалізації моделі аналізу (ідентифікації) стану 

інформаційної мережі, заданої у вигляді нечіткої бази знань, яка представляє собою сукупність 

правил „ЯКЩО-ТО”, які зв’язують лінгвістичні оцінки параметрів функціонування 

інформаційної мережі з її станом. Адекватність даної моделі експериментальним даним 

визначається якістю функцій приналежності, за допомогою яких лінгвістичні оцінки 

переходять у кількісну форму. 

Ключові слова: інформаційна мережа, нечітка база знань. 
 

В статье рассмотрены особенности реализации модели анализа (идентификации) 

состояния информационной сети, заданной в виде нечеткой базы знаний, которая 

представляет собой совокупность правил „ЕСЛИ-ТО”, которые связывают лингвистические 

оценки параметров функционирования информационной сети с ее состоянием. Адекватность 

данной модели экспериментальным данным определяется качеством функций 

принадлежности, с помощью которых лингвистические оценки переходят в количественную 

форму. 

Ключевые слова: информационная сеть, нечеткая база знаний. 
 

The article discusses the features of the model analysis realization (identification) of the 

information network, set in a fuzzy knowledge base, which is a set of „IF-THEN” rules, connecting 

linguistic assessment of the Information Network parameters and its condition. The adequacy of this 

model to experimental data is determined by the quality of property functions by which linguistic 

assessment go into quantitative form. 

Keywords: an information network, the indistinct knowledge base. 
 

Актуальність досліджень. Об’єднання в інформаційні мережі (ІМ) великої кількості 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) відкрило нові можливості у створенні потужних 

розподілених інформаційних систем та ресурсів для задоволення потреб користувачів 

органів військового управління (ОВУ) у ході підготовки та ведення бойових дій. Одночасно з 

відкриттям нових можливостей виникли і проблеми в роботі та обслуговувані ІМ: технічного 

характеру (проблеми з апаратним забезпеченням), програмного характеру (проблеми із 

загальним та спеціальним програмним забезпеченням) та проблеми у роботі обслуговуючого 

персоналу (некомпетентність, низька виробнича культура, низький рівень підготовки кадрів 

тощо). 

Перед оперативним персоналом ІМ ОВУ, яка може бути розглянута, як складна 

система, що представляє собою множину зв’язаних між собою компонент (ЕОМ, 

передаючого обладнання, маршрутизаторів, комутаторів та інше), стає актуальним питання 

оперативного та обґрунтованого вирішення задачі аналізу стану ІМ під час її функціонування 

у режимі часу, наближеному до реального. 

Рішення даної задачі може бути досягнуто шляхом розробки та впровадження в процес 

функціонування ІМ системи підтримки прийняття рішень (СППР) оперативного персоналу 

ІМ ОВУ. 

Під аналізом (ідентифікацією) стану ІМ будемо розуміти побудову її математичної 

моделі, яка встановлює взаємозв’язок між параметрами її функціонування і результатами 

ідентифікації по експертним даним. Основна ідея полягає у формалізації причинно-

наслідкових зв’язків між змінними „параметри функціонування” ІМ та її станом, шляхом 

опису цих зв’язків природною мовою із застосуванням теорії нечітких множин і 

лінгвістичних змінних. Сукупність описів подібних зв’язків подається у вигляді нечіткої бази 

знань (НБЗ). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці методів ідентифікації в системах 

управління присвячені класичні роботи [1-5]. 
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У більшості цих робіт передбачається, що будь-який об’єкт може бути формально 

описаний. У простому випадку у вигляді диференціальних рівнянь, а у більш складніших 

випадках системою інтегро-диференціальних рівнянь або змішаною системою, в яку на ряду 

з диференціальними рівняннями входять алгебраїчні або трансцендентні рівняння, що 

зв’язують між собою окремі параметри, які описують структуру об’єкту. 

У практичних задачах ідентифікації найбільш широке застосування знайшли методи 

параметричної ідентифікації. Для їх застосування необхідно мати в якості апріорної 

інформації рівняння моделі об’єкта, в яких можуть бути невідомі тільки деякі параметри. В 

залежності від критерію ідентифікації або алгоритму, що застосовується для обчислення 

невідомих параметрів, ці методи отримали різні назви [5]: метод максимальної 

правдоподібності, метод байєсівських оцінок, метод фільтра Калмана, метод найменших 

квадратів, метод осереднених нев’язок, метод стохастичної апроксимації. 

Труднощі застосування даних методів [4, 5] полягає в наступному: 

модель об’єкта „входи - вихід”, як правило, не має явної інтерпретації; 

відсутня пряма можливість роботи із змінними „входи-вихід”, які мають якісну 

природу; 

відсутня можливість використання інформації про структуру об’єкта у вигляді мовних 

висловлювань „ЯКЩО-ТО”, отриманих на основі досвіду людини. 

Таким чином, сучасна теорія ідентифікації, яка базується на моделюванні динамічних 

об’єктів рівняннями, слабо пристосована для використання експертних знань. 

Нелінійні залежності „ЯКЩО-ТО” являють собою концентрацію досвіду фахівців і 

відіграють значну роль у практиці рішення людиною багатьох задач: управління 

технологічними процесами, управління ІМ, діагностики, прогнозування та ін. 

Постановка задачі наукового дослідження. Аналіз моделей подання та обробки знань 

[6-8] показує, що СППР оперативного персоналу ІМ доцільно створювати з використанням 

теорії нечітких множин, а для прийняття рішень застосовувати продукційні системи. При 

цьому відповідно з логіко-лінгвістичним підходом основними етапами побудови повинні 

бути: формування баз знань про характеристики технічного стану на основі збору експертної 

інформації та її обробки за допомогою теорії нечітких множин; створення баз знань і 

процедур їх обробки (лінгвістичних правил прийняття рішень) на основі застосування 

продукційних систем; розробка методики навчання і донавчання системи на основі 

експертної інформації та оперативної інформації про технічний стан в ході експлуатації ІМ. 

Запропонована в статті ідея полягає у формалізації причинно-наслідкових зв’язків між 

змінними „параметри функціонування”, яка полягає в описі цих зв’язків природною мовою із 

застосуванням теорії нечітких множин і лінгвістичних змінних [8, 9, 10]. Опис таких зв’язків 

використовується у вигляді НБЗ. 

Застосування апарату теорії нечітких множин дозволяє здійснювати математичну 

формалізацію природно-мовних висловлювань відносно задачі прийняття рішень щодо 

ідентифікації стану ІМ ОВУ. 

Основним інструментом нечіткої логіки, що дозволяє перетворювати експертні знання 

„ЯКЩО-ТО” в суворі математичні моделі є функція приналежності (ФП). Вона характеризує 

ступінь впевненості експерта в тому, що деяка величина належить нечіткому поняттю 

(терму). 

Методи нечіткого логічного виводу, сформульовані в рамках теорії нечітких множин, 

дозволяють зв’язати ФП параметрів функціонування ІМ і результатів ідентифікації її стану 

при наявності моделі стану основних елементів в вигляді правил „ЯКЩО-ТО”. 

Об’єднання досвіду, накопиченого при вирішенні багатьох практичних завдань [1, 11] 

дозволяє сформулювати ряд науково-методичних принципів, які будуть використовуватися 

при розробці математичної моделі ідентифікації стану ІМ: 

Принцип лінгвістичності стану ІМ. У відповідності з даним принципом, стан ІМ і 

параметри, що на нього впливають розглядаються як лінгвістичні змінні (ЛЗ), які 

оцінюються якісними термами. Використовуючи поняття ФП, кожен з термів, що оцінюють 
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ЛЗ, можна формалізувати у вигляді нечіткої множини, заданої на відповідній універсальній 

множині. 

Принцип формування залежності стану ІМ від параметрів, що на нього впливають у 

вигляді НБЗ. НБЗ являє собою сукупність правил ЯКЩО „входи”, ТО „вихід”, які 

відображають досвід експерта і його розуміння причинно-наслідкових зв’язків у задачі 

прийняття рішень, що розглядається. 

Крім того, сукупність правил ЯКЩО-ТО можна розглянути як набір експертних точок 

у просторі „входи-вихід”. Застосування апарату нечіткого логічного виводу дозволяє 

відновлювати за цими точкам багатовимірну поверхню, яка дозволяє отримувати за ними 

значення результатів при різних комбінаціях значень вхідних змінних. 

Принцип ієрархічності бази знань. При великій кількості параметрів задача побудови 

системи висловлювань про невідому залежність „входи-вихід” стає складною. Це 

обумовлено тим, що в пам’яті людини одночасно можна утримувати близько 7 понять – 

ознак. У зв’язку з цим доцільно провести класифікацію вхідних змінних і по ній налаштувати 

„дерево виводу”, що визначає систему вкладених одне в одне висловлювань – знань меншої 

розмірності. 

За рахунок цього принципу можна враховувати велику кількість параметрів, що 

впливають на стан ІМ. При побудові дерева виводу необхідно прагнути до того, щоб число 

аргументів (вхідних стрілок) у кожному вузлі дерева задовольняло вимозі 7 ± 2 [11]. 

Доцільність багаторівневого подання експертних знань обумовлена не тільки 

природною ієрархічністю об’єкта ідентифікації, а й необхідністю врахування нових 

параметрів у міру накопичення знань про об’єкт. 

Модель ідентифікації технічного стану ІМ може бути задана у вигляді НБЗ, яка 

представляє собою сукупність правил „ЯКЩО-ТО”, які пов’язують лінгвістичні оцінки 

параметрів функціонування ІМ. 

Адекватність такої моделі визначається якістю ФП, за допомогою яких лінгвістичні 

оцінки переходять у кількісну форму. У зв’язку з тим, що ФП визначаються експертним 

шляхом, адекватність НБЗ цілком залежатиме від кваліфікації експертів. 

Результат ідентифікації можна представити у вигляді [1, 8, 9]: 

 1 2, ,..., ,ny f x x x                                                             (1) 

де 
1 2, ,..., nx x x  – набір значень параметрів ІМ; y  – результат ідентифікації.  

Область зміни параметрів ІМ ,ix x x  
, 1,i n  і вихідного значення результату 

ідентифікації ,y y y  
 вважаються відомими. Тут  i ix x  – нижнє (верхнє) значення 

параметрів ІМ, 
ix , 1,i n , ( )y y  – нижнє (верхнє) значення результату ідентифікації y . 

Нехай * * * *

1 2, ,..., nX x x x  – вектор фіксованих значень параметрів ІМ, де * ,i i ix x x  
, 

1,i n . Задача прийняття рішення полягає в тому, щоб на основі інформації про вектор 
*X  

визначити результат ідентифікації *y Y . Необхідною умовою формального вирішення цієї 

задачі є наявність залежності (1). Для встановлення такої залежності необхідно розглядати 

параметри ІМ і вихідні змінні як ЛЗ, задані на універсальних множинах [9]: 

, ,i i iX x x   
 ,Y y y   

.                                                         (2) 

Для оцінки таких ЛЗ пропонується використовувати якісні терми, які складають терм – 

множини [4, 9]: 

 1 2, ,..., ik

i i i iA a a a  – терм – множина змінної 
ix , 1,i n , 

 1 2, ,..., mD d d d  – терм множина змінної y ,  

де p

ia  – p -й лінгвістичний терм змінної , 1, , 1,i ix p k i n  ; ,jd j -й лінгвістичний терм 

змінної y ; m  – число різних рішень. 
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Потужності терм-множин 
iA , 1,i n  можуть бути різноманітні, тобто  1 2 ... .nk k k    

Назви термів 1 2, ,..., ik

i i ia a a  можуть відрізнятися для лінгвістичних змінних 
ix , 1,i n . 

Лінгвістичні терми p

i ia A , і , 1, , 1, , 1,j id D p k i n j m     необхідно розглядати як 

нечіткі множини, задані на універсальних множинах (2). 

Нечіткі множини p

ia  і 
jd  визначається співвідношеннями: 

 μ /
i

p
i

i

x

ap

i i i

x

a x x                                                              (3) 

 μ /j

d
d

j

d

d d d  ,                                                            (4) 

де  μ
p
ia

ix  – ФП значення змінної ,ix x x  
, 1,i n  терму p

i ia A 1, ip k ; μ id  – ФП 

значення змінної ,y y y  
 терму – рішенню , 1,jd D j m  . 

У співвідношеннях (3, 4) знаки інтегралу означають об’єднання пар  μ /u u . 

Нехай N  – кількість даних експертного опитування, що пов’язують вхідні параметри 

інформаційної мережі (ПІМ) і вихідну оцінку. Розподілимо їх наступним чином: 

1 2 ... mN l l l    , 

де число 
jl  – кількість експертних даних, вихідному рішенню , 1, ,jd D j m 

 
m  – 

кількість вихідних рішень, причому 
1 2 ... ml l l   . 

Число відібраних експертних даних менше повного перебору різних поєднань рівнів 
jl  

зміни вхідних ПІМ.  

Після нумерації, відомі експертні дані про функціонування ІМ можна представити у 

вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Нечітка матриця знань 

Номер вхідної 

комбінації значень 

Параметри інформаційної мережі Рішення 

1x  
2x  …

ix … 
nx  Y  

11 
11

1a  11

2a  … 11

ia … 11

na  

1d  
12 

12

1a  12

2a  … 12

ia … 12

na  

… … … … … 

11k  11

1

k
a  11

2

k
a  … 11k

ia … 11k

na  

… … … … … … 

1j  1

1

ja  1

2

ja  … 1j

ia …  1j

na  

id  
2j  2

1

ja  2

2

ja  … 2j

ia … 2j

na  

… … … … … 

jjk  
1

jjk
a  

2
jjk

a  … jjk

ia … jjk

na  

… … … … … … 

1m  1

1

ma  1

2

ma  … 1m

ia … 1m

na  

md  
2m  2

1

ma  2

2

ma  … 2m

ia … 2m

na  

… … … … … 

jmk  
1

mmk
a  

2
mmk

a  … mmk

ia … mmk

na  
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Таку таблицю можна назвати нечіткою матрицею знань (НМЗ) [9]. Вона сформована за 

наступними правилами: 

розмірність такої матриці дорівнює Nn  )1( , де )1( n  – число стовпців, 

mlllN  ...21  – число рядків; 

перші п стовпців відповідають вхідним параметрам стану ІМ , 1,ix i n , а )1( n -й 

стовбець відповідає значенням mjd j ,1,   вихідного рішення у; 

кожний рядок матриці представляє деяку комбінацію значень вхідних параметрів 

технічного стану ІМ, віднесену експертом до одного з можливих рішень jd , причому перші 

1l  рядків відповідають значенню 1d , а останні ml  рядків – значенню md ; 

елемент jp

ia , який складається на перехресті і-го стовпчика і jp -го рядка відповідає 

лінгвістичній оцінці параметра ix  в рядку НМЗ з номером jp , причому лінгвістична оцінка 
jp

ia  вибирається з терм-множини відповідного параметра 

(òî áòî  , 1, , 1, , 1, )jp

i i i jx a A i n j m p l    ; 

користуючись введеною матрицею знань, відому експертну інформацію про технічний 

стан ІМ, можна задати у вигляді системних нечітких логічних виразів, які зв’язують 

значення вхідних параметрів ix  з одним із можливих типів рішення :,1, mjd j   

11 11 11 12 12

1 1 2 2 n 1 1 2 2ß ÊÙ Î ( )ÒÀ( )ÒÀ...ÒÀ( )ÀÁÎ ( )ÒÀ( )ÒÀnx a x a x a x a x a    

1 1 111 11 1112

n 1 1 2 2 n 1( )ÀÁÎ ( )ÒÀ( )ÒÀ...ÒÀ( ),TO y ,...n nx a x a x a x a d    
1 1 1 2 2

1 1 2 2 n 1 1 2 2ß ÊÙ Î ( )ÒÀ( )ÒÀ...ÒÀ( )ÀÁÎ ( )ÒÀ( )ÒÀ...m m m m m

nx a x a x a x a x a    

m 1 112

n 1 1 2 2 nÒÀ( )ÀÁÎ ( )ÒÀ( )ÒÀ...ÒÀ( ),  ÒÎ  m mm mmm

n n mx a x a x a x a y d      

У (5) ),1( mjd j   – лінгвістична оцінка технічного стану ІМ, яка визначається із терм-

множини ;  jp

iD a – лінгвістична оцінка ПІМ ix  в p -му рядку j -й диз’юнкції, яка 

вибирається з терм-множини , ( 1, , 1, , 1, ).i jA i n j m p l    Систему (5) назвемо НБЗ [8]. 

Таким чином, вираз (1), який встановлює зв’язок між вхідним ПІМ ix  і вихідною 

оцінкою y , формалізовано в систему логічних виразів (5), основану на базі матриці знань 

(див. табл. 1). 

Нехай є відомими: множина рішень  , ( 1, ),jD d j m   відповідних вихідній оцінці y ; 

множина вхідних ПІМ  , ( 1, );iX x i n   діапазони кількісної зміни кожного ПІМ 

, , 1, ;i i ix x x i n     ФП, яка дозволяє представити ПІМ , 1,ix i n  у вигляді нечітких множин 

(3, 4). 

Необхідно розробити алгоритм прийняття рішення, який дозволяє поставити у 

відповідність фіксованому вектору вхідних параметрів 
* * * * *

1 2( , ,..., ), ,n i i iX x x x x x x     

рішення .* Dy   

Графічно задачу ідентифікації можна відобразити у вигляді показаному на рис. 1 

(5) 
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 Вхідні параметри  

Інформаційної мережі 
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логічного 

виводу 
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Рішення 

y 
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.* Dy 
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.* Dy 

nd

 

.* Dy 

2d
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.* Dy 

 

nx

 

2x

 

.* Dy 

 

.* Dy 

 

 
 

Рис. 1. Графічна інтерпретація задачі ідентифікації стану інформаційної мережі 

 

У загальному випадку вхідні змінні nxxx ,...,, 21  можуть задаватися числом, або 

лінгвістичним термом. 

Ідея запропонованого методу для рішення поставленої задачі полягає у використанні 

нечітких логічних виразів, що побудовані на базі матриці знань і системи логічних виразів 

(5). Вони дозволять обчислити значення ФП різних результатів ідентифікації при фіксованих 

значеннях ПІМ. В якості шуканого рішення будемо вибирати рішення з найбільшим 

значенням ФП [8, 9]. 

Лінгвістичні оцінки jp

ia  змінних nxxx ,...,, 21 , які входять в логічні вирази про рішення 

mjd j ,1,   (5), розглядаються як нечіткі множини, визначені на універсальних множинах 

 , , 1, .ii iX x x i n   

Нехай μ ( )
jp
ia

ix
 
– ФП параметра ,ix x x  

 нечіткому терму 

1 2, 1, , 1, , 1, ;         μ ( , ,..., )jdlp

i i na i n j m p l x x x    – ФП вектора ПІМ ),...,,( 21 nxxxX   значенню 

вихідної оцінки .,1, mjdy j   

Зв’язок між цими функціями визначається НБЗ і може бути представлений у вигляді 

наступних логічних рівнянь: 
1 1 2 21

1 2 1 2

1 2 1 2 1 2μ ( , ,..., ) μ ( ) μ ( ) ... μ μ ( ) μ ( ) ...
j j j jj

j n
d a a a aa

nx x x x x x x      
1 1 12

1 2

1 2... μ ( ) ... μ ( ) μ ( ) ... μ ( ), 1, .
j j jj jj j

n na aa a

n nx x x x j m        

Ці рівняння отримані з НБЗ шляхом заміни лінгвістичних термів на їх ФП, а операції 

ТА і АБО – на операції   і .  

Систему (6) можна представити наступним чином: 
 
 

1 1μ ( ) μ ( ) , 1,
j jp

j i

nl
d a

i p i ix x j m 

 

 
  

 
.                                               (7) 

Нечіткі логічні рівняння є аналогом процедури нечіткого логічного виводу [1, 8, 9], яка 

забезпечується за допомогою операції „нечітка (min-max) композиція”. 

Враховуючи, що в теорії нечітких множин операціями   і   відповідають операції min 

і max [9], з (7) отримаємо: 

 
1,1,

μ ( ) max min μ ( )
jp

j i

j

d a

i i
j nj l

x x


 
 

.                                                   (8) 

З виразу (8) видно, що для розрахунку за цією формулою необхідно мати ФП змінних 

нечітким термам. 

Алгоритм прийняття рішення. Нечіткі логічні рівняння (6-8) разом з ФП нечітких 

термів дозволяють прийняти рішення про стан ІМ у відповідності з наступним алгоритмом: 

(6) 
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Ввести значення ПІМ  * * * *

1 2, ,..., mX x x x . 

Визначити ФП  *μ j

ix
 
при заданих значеннях параметрів *, 1,ix i m . 

Обчислити значення ФП 1 * * *

1 2μ ( , ,..., )
d

mx x x  при векторі стану  * * * *

1 2, ,..., mX x x x  для всіх 

станів, 
1 2, , ..., nd d d  використовуючи логічні рівняння, при цьому, логічні операції ТА    і 

АБО    над ФП міняються на операції min і max [9]: 

       μ μ min μ ,μx y x y     ,        μ μ max μ ,μx y x y     . 

Визначити рішення *,jd  для якого: 

   
*

* * * * * *

1 2 1 2
1,

μ , ,..., max μ , ,..., .j jd d

m m
j m

x x x x x x


 
 

 

Висновки. Таким чином, модель аналізу стану ІМ може бути задана у вигляді НБЗ, яка 

представляє собою сукупність правил „ЯКЩО-ТО”, які зв’язують лінгвістичні оцінки 

параметрів функціонування ІМ з її станом. Адекватність даної моделі експериментальним 

даним визначається якістю функцій приналежності, за допомогою яких лінгвістичні оцінки 

переходять у кількісну форму. Проте, оскілки функції приналежності у свою чергу 

визначаються експертними методами, то адекватність моделі у цілому також залежить від 

кваліфікації експертів. Тому, доцільно автоматизувати процес побудови НБЗ, про стан ІМ, на 

основі експериментальних даних, що були отримані в результаті її дослідження. Це 

досягається шляхом обробки експериментальних даних і визначення параметрів функцій 

приналежності нечітких термів та ваги нечітких правил, які мінімізують розходження між 

результатами нечіткого логічного виводу та експериментальними даними, наприклад, 

застосовуючи генетичні алгоритми. 

Отже, запропонована математична модель дозволяє формалізувати процес аналізу 

стану ІМ ОВУ та може бути покладена в основу побудови СППР її оперативного персоналу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГІЛЬБЕРТА-

ХУАНГА СТОСОВНО ФІЛЬТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ СИСТЕМ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
У даній статті проаналізовано передумови використання перетворення Гільберта-Хуанга 

для очищення інформаційних сигналів від шумів, досліджено різні способи реалізації 

перетворення Гільберта-Хуанга. 

Ключові слова: фільтрація, інформаційний канал, зашумленість, прогнозування. 

 

В данной статье проанализированы предпосылки использования преобразования 

Гильберта-Хуанга для очистки информационных сигналов от шумов, исследованы разные 

способы реализации преобразования Гильберта-Хуанга. 

Ключевые слова: фильтрация, информационный канал, зашумленность, прогнозирование. 

 

This article analyzes the background of Hilbert-Huang transform to clear information signals from 

the noise, different implementations are investigated Hilbert-Huang transform. 

Keywords: filtering, information channel, noise, prediction. 

 

Актуальність та передумови досліджень. Традиційні методи аналізу даних 

призначені, як правило, для лінійних і стаціонарних сигналів та систем [1]. Разом з тим 

очевидно, що багато інформаційних каналів систем спеціального призначення не 

відповідають таким початковим вимогам, однак, при цьому фільтрація є обов’язковою 

умовою подальшого опрацювання даних [1-3]. Саме тому необхідною умовою адекватного 

представлення сигналів являється можливість формування адаптивного базису, який 

функціонально залежатиме від змістової складової самого сигналу, а не буде попередньо 

вибраним та незмінним, як у класичних підходах. 

Таким вимогам відповідає перетворення Гільберта-Хуанга (HHT), під яким розуміють 

метод частотно-часового аналізу на основі емпіричної модової декомпозиції (EMD) 

нелінійних та нестаціонарних процесів і Гільбертів спектральний аналіз (HSA) [2-4]. 

Однак, на даний час розроблено три основні способи реалізації перетворення 

Гільберта-Хуанга для очищення сигналів. Саме тому виникає доцільність перевірки 

зручності щодо практичного використання кожного з них.  

Мета дослідження – дослідити основні способи реалізації перетворення Гільберта-

Хуанга у контексті фільтрації інформаційних сигналів. 

Матеріали і методика досліджень. Загалом метод EMD базується на припущенні, що 

будь-який набір даних вміщує різні режими коливальних процесів [2-4]. Кожен з таких 

коливальних процесів може бути представлений функцією внутрішньої моди (IMF) з 

відповідними обмеженнями: кількість екстремумів і кількість нульових перетинів функції 

повинні бути рівними або відрізнятися не більше ніж на одиницю; у будь-якій точці функції 

середнє значення огинаючих кривих, які визначені локальними екстремумами, має 

дорівнювати 0. 

Тобто IMF являє собою коливальні режими, які замість постійних амплітуди та частоти 

можуть мати змінні амплітуду та частоту, як функції часу. 

Суть EMD полягає в послідовному (ітераційному) встановленні функцій емпіричних 

мод cj(t) і залишків rj(t) = rj-1(t) - cj(t), де j = 1, 2, 3, …, n при r0 = y(t). Результатом розкладання 

буде представлення сигналу в вигляді суми модових функцій і кінцевого залишку [2, 4]: 

x(t) = 

n

1

j

cj(t) + rn(t),                                                        (1) 
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де n –  кількість емпіричних мод, яка встановлюється під час розрахунків. 

Дослідження [2-4] продемонстрували, що відповідний адаптивний базис хоча і не 

визначений аналітично, але задовольняє вимогам традиційних базисів: завершеністю, 

сходимістю та ортогональністю. 

За модельний сигнал візьмемо часовий ряд сонячної радіації, який характеризується 

нелінійністю та нестаціонарністю, що задовольняє наші вимоги щодо запланованих 

досліджень. 

Використаємо для досліджень часовий відрізок у 6 годин (дані отримані інформаційно-

вимірювальною системою (ІВС), яка встановлена у Броварському районі Київської області), 

що технологічно обґрунтовано з точки зору ширини часового вікна для подальших 

предиктів, та програмне забезпечення В.А. Давидова та А.В. Давидова, внісши в нього ряд 

об’єктно-орієнтованих змін [5]. 

Досліджуваний часовий відрізок продовжено на кінцевих ділянках на 1% (43 точки) для 

усунення помилок перетворення на кінцевих інтервалах оброблюваного масиву даних. 

Також здійснено його центрування стосовно середньоарифметичного значення – 133,807 

Вт/м
2
. 

Потім, згідно відомого алгоритму [4, 5], отриманий сигнал розклали на IMF (рис. 1). 

Перший відомий спосіб очистки сигналу від шумів полягає в прямому вирізанні 

високочастотних шумів із спектра з наступним переведенням в тимчасову область в якості 

першої функції IMF [3, 4]. Спосіб найбільш простий і швидкий, але може застосовуватися 

тільки в тому випадку, якщо в спектрі сигналу добре виражена найвища частота його 

інформаційної складової. У нашому випадку важко визначити найвищу частоту (рис. 2), тому 

такий спосіб реалізації перетворення Гільберта-Хуанга застосовувати не доцільно. 

Розглянемо інший спосіб, який базується на вирізанні високочастотних шумів із 

спектра сигналу і перенесення в тимчасову область в якості початкової функції h1(k) у 

відповідне рівняння при виконанні EMD (операція обчислення h1(k) за (1) не виконується). 

 

 

 
Рис. 1. Розкладання вхідного сигналу на IMF 
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Рис. 2. Модуль спектра сигналу (головний діапазон) 

 

При установці порога відсічення шумів, що зачіпає верхню бічну смугу модуляції 

сигналу, частота модуляції виділяється в IMF-1b і, як правило, може бути візуально 

зафіксована. 

Це дозволяє змінити (зрушити вправо) для процесу виділення IMF-1b поріг відсічення 

залишкових шумів (з 1 на 2) і виділити функцію IMF-2 з мінімальним «засміченням» і 

мінімальною метрикою з f1. 

Однак, як і у випадку першого способу, дуже складно, аналізуючи модуль спектра 

часового ряду сонячної радіації, встановити пороги відсічення. Саме тому приходимо до 

аналогічного висновку, як і у випадку першого способу. 

Також відомо спосіб [3], який базується на формуванні в частотній області 

передавальної функції H( ) низькочастотного фільтра з верхньою граничною частотою зрізу 

згідно початку високочастотних шумів, на множенні спектра сигналу на , а також 

переведенні результату фільтрації в тимчасову область і використання його в якості 

початкової (стартової) функції m1(k). 

Для встановлення межі зрізування розрахували відфільтрований сигнал та обчислили 

кут розбіжності з вхідним сигналом. Такий кут максимальний для першого вікна і поступово 

зменшується в міру збільшення зсуву вікна розрахунків спектром сигналу. Але це зменшення 

нерівномірно і в області межі інформаційної частини сповільнюється, у зв’язку зі стійкістю 

відсіву статистичних шумів і слабкою залежністю від меж фільтрів і ширини їхніх 

перехідних зон. Уповільнення можна зафіксувати за локальним мінімумом похідної зміни 

кута розбіжності. Таким чином встановлена межа зрізування – 65 у.о. (рис. 3); верхня межа 

повного придушення високочастотних складових для всіх фільтрів – однакова. 
 

 
Рис. 3. Модуль спектра часового ряду сонячної радіації з відповідними 

налаштуваннями 
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Встановлено, що очищення від шумів часового ряду сонячної радіації потребує 

проведення чотириразового відсіву шумів, тобто формування IMF-1 = IMF1a + IMF1b + 

IMF1c + IMF1d (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Результати фільтрації часового ряду сонячної радіації 

 

Денормувавши відфільтрований сигнал, встановили, що кількість шумових складових у 

вхідному сигналі – 23,762% (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Накладання вхідного та відфільтрованого сигналів часового ряду сонячної 

радіації 

 

Висновки. 

1. Враховуючи підтверджену ефективність використання та відносно нескладну 

програмну реалізацію, математичний фільтр, на основі перетворення Гільберта-Хуанга, 

доцільно використовувати для аналізу (фільтрації) інформаційних каналів систем 

спеціального призначення. 

2. Серед переліку відомих способів реалізації перетворення Гільберта-Хуанга найбільш 

зручним щодо практичного використання являється спосіб, який базується на формуванні в 

частотній області передавальної функції H() низькочастотного фільтра з верхньою 

граничною частотою зрізу згідно початку високочастотних шумів. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Проведено аналіз кліматичних факторів на території України та встановлений вплив на 

функціонування існуючих зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України, 

запропоновано алгоритм оцінки щодо визначення необхідності удосконалення озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України. 

Ключові слова: кліматичні фактори, військова техніка, алгоритм оцінки. 

 

Проведен анализ климатических факторов на территории Украины и установлено 

влияние на функционирование существующих образцов вооружения и военной техники 

Вооруженных Сил Украины, предложен алгоритм оценки относительно определения 

необходимости усовершенствования вооружения и военной техники Вооруженных Сил 

Украины. 

Ключевые слова: климатические факторы, военная техника, алгоритм оценки. 

 

The analysis of climatic factors is conducted on territory of Ukraine and influence on functioning 

of existent standards of armament and military technique of the armed forces of Ukraine is set, the 

algorithm of estimation offers in relation to determination of necessity of improvement of armament and 

military technique of the armed forces of Ukraine. 

Keywords: climatic factors, military technique, algorithm of estimation. 

 

Вступ та постановка задачі. На підставі аналітичного прогнозу кліматичних змін 

Європейського континенту можна зробити висновок про те, що імовірне підвищення 

середньої температури у південній та південно-східній частинах України та її зниження з 

підвищенням вологості повітря в північно-західній і західній частинах країни, будуть мати 

відповідні наслідки для ефективного застосування озброєння та військової техніки в 

Збройних Силах України. Для технічних цілей, у відповідності до діючих міжнародних 

стандартів, застосовуються основні кліматичні фактори – температура та відносна вологість 

повітря. Інші фактори, такі як сонячна радіація, біологічний вплив тощо, є наслідком змін 

основних кліматичних факторів і тому їх вплив вважається, як додатковий, такий, що може 

призвести до негативних наслідків і структурних змін у зразках озброєння і військової 

техніки [1, 3].  

Аналіз впливу кліматичних факторів на функціонування зразків озброєння та 

військової техніки. Глобальні зміни кліматичних умов на території України вимагають 

перегляд концепцій та планів будівництва ЗС та їхнього технічного оснащення. Разом із 

скороченням складу ЗС військове керівництво одночасно має вирішувати питання про 

підвищення їхньої боєздатності. Це досягатиметься проведенням широкого спектру заходів, 

основним з яких є оснащення новими зразками озброєння і військової техніки. Особливого 

значення доцільно надати удосконаленню існуючих зразків ударної авіації, створенню нових 

легких ударних вертольотів і середніх транспортних літаків, а також удосконаленню та 

модернізації озброєння і військової техніки, розвитку артилерійських систем, спроможних 

застосовувати звичайні засоби ураження з високою точністю [2,5]. 

Для проведення наукових досліджень в умовах прогнозованих глобальних кліматичних 

змін доцільно застосовувати вихідні дані про можливі граничні кліматичні показники при 

глобальному потеплінні або при глобальному похолоданні.  

На теперішній час територія України розташована в макрокліматичному районі з 

помірним та субтропічним кліматом і поділена на кліматичні райони. 
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Для кожного кліматичного району існує свій представницький населений пункт. Дані 

цих населених пунктів характеризують кліматичні умови відповідно по середнім і граничним 

значенням більшості кліматичних факторів [4,6]. 

У таблиці 1 наведено, які кліматичні фактори притаманні визначеному кліматичному 

району на території України. 

Таблиця 1 

Показники кліматичних факторів на території України 

Кліматичний 

район 

Представницький 

пункт 

Середня 

місячна 

температура 

повітря, toc 

Середня  місячна 

відносна  вологість 

повітря в липні в 13.00, % 

січень липень  

     

Помірно 

теплий 

КИЇВ від – 8 до – 4 від  16 до    25 менше 70 

Помірно 

теплий з 

м’якою зимою 

ОДЕСА від – 4 до  0 від  16 до    25 менше 70 

Дуже жаркий 

сухий 

ЯЛТА від – 4 до + 4 від  30 і вище менше 20 

 

Переважна більшість існуючих зразків озброєння і військової техніки ЗС України була 

розроблена підприємствами та організаціями колишнього СРСР та виготовлена у 70-80-х 

роках в кліматичному виконанні «О», «УХЛ», що дозволяє експлуатувати цю техніку на 

території України в сучасних умовах.  

На теперішній час вимоги до кліматичного виконання нових зразків озброєння і 

військової техніки залишилися без змін. Тому оцінка необхідності удосконалення існуючих 

зразків озброєння і військової техніки для забезпечення їх функціонування на території 

України в умовах прогнозованих глобальних кліматичних змін необхідно здійснювати на 

підставі порівняння характеристик вологого тропічного макрокліматичного району (при 

розгляді можливого глобального потепління) і характеристик дуже холодного 

макрокліматичного району (при розгляді можливого глобального похолодання) з 

характеристиками зразків озброєння і військової техніки, що відповідають кліматичному 

виконанню «О», «УХЛ» [2,3,5]. 

За результатами запропонованого порівняння робиться висновок про відповідність або 

невідповідність функціонування існуючих зразків озброєння і військової техніки в умовах 

можливих глобальних кліматичних змін. У разі виявлення невідповідності необхідно 

проводити додаткові дослідження щодо удосконалення існуючих зразків озброєння і 

військової техніки для їх функціонування в визначених умовах. 

Для визначення ступеню впливу кліматичних умов на необхідність удосконалення 

існуючих зразків озброєння і військової техніки ЗС України доцільно провести аналіз за 

наступним алгоритмом. 

На першому етапі пропонується здійснити оцінку наявних даних про глобальні 

кліматичні зміни, які можуть виникнути на території України. При відсутності офіційних 

даних про кліматичні глобальні зміни пропонується визначити граничні кліматичні 

показники при глобальному потеплінні або при глобальному похолоданні.  

На другому етапі необхідно провести порівняння характеристик вологого тропічного 

макрокліматичного району (при розгляді можливого глобального потепління) і 

характеристик дуже холодного макрокліматичного району (при розгляді можливого 

глобального похолодання) з характеристиками зразків озброєння і військової техніки, що 

відповідають їх кліматичному виконанню. На підставі проведеного аналізу необхідно 



 153 

зробити висновок щодо доцільності проведення конструкторсько-технологічного 

удосконалення існуючих зразків  озброєння і військової техніки. 

Третій етап проводиться у разі необхідності конструкторсько-технологічного 

удосконалення існуючих зразків  озброєння і військової техніки. Метою третього етапу є 

обґрунтування пропозицій щодо удосконалення існуючих зразків  озброєння і військової 

техніки ЗС України для їхнього повноцінного функціонування в умовах глобальних 

кліматичних змін.  

Висновки. Таким чином, встановлено, що лише на підставі проведення поглиблених 

досліджень стосовно оцінки прогнозованих глобальних змін, порівнянні граничних 

показників при глобальному потеплінні або при глобальному похолоданні, висновку про 

необхідність  пошуку конструкторсько-технологічних рішень щодо удосконалення техніки, 

визначається конкретний ступінь впливу кліматичних факторів на функціонування зразків  

озброєння і військової техніки ЗС України.  
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ЗАДАЧА ОПЕРАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ  

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  

 
У статті досліджена задача оперативного оцінюваня стану безпеки державного кордону, 

яка  може знайти реалізацію за допомогою алгоритмів, побудованих з використанням чітких 

математичних методів, розглянутих при викладенні основного матеріалу. Реалізація даних 

алгоритмів за допомогою сучасних обчислювальних засобів дозволить оперативно враховувати 

зміни рівнів загроз безпеці державного кордону. 

Ключові слова: оперативне оцінювання, безпека державного кордону. 

 
В статье исследована задача оперативного оценивания состояния безопасности 

государственной границы, которая может найти реализацию с помощью алгоритмов, 

построенных с использованием четких математических методов, рассмотренных при 

изложении основного материала. Реализация данных алгоритмов с помощью современных 

вычислительных средств разрешит оперативно учитывать изменения уровней угроз 

безопасности государственной границы. 

Ключевые слова: оперативное оценивание, безопасность государственной границы. 

 

In the article the problem of operative estimation conditions of safety of frontier which can find 

realisation by means of the algorithms constructed with use of accurate mathematical methods, 

considered is investigated at a statement of the basic material. Realisation of the given algorithms by 

means of modern computing means will allow to consider operatively changes of levels of threats of safety 

of frontier. 

Keywords: operative estimation, safety of frontier. 

 

Постановка проблеми. Як визначено Законом України «Про державний кордон 

України», Україна, керуючись Конституцією України, Декларацією про державний 

суверенітет України та Актом проголошення незалежності України, неухильно проводить 

політику миру, виступає за зміцнення безпеки народів України виходячи із принципів 

непорушності державних кордонів, які є відображенням територіальної цілісності, 

політичної та економічної незалежності, суверенітету та єдності України. Державний кордон 

України є недоторканним. Будь-які порушення його рішуче припиняються. 

Захист державного кордону України є невід'ємною частиною загальнодержавної 

системи забезпечення національної безпеки і полягає у скоординованій діяльності військових 

формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких 

визначаються законом. Ця діяльність провадиться в межах наданих їм повноважень шляхом 

вжиття комплексу політичних, організаційно-правових, дипломатичних, економічних, 

військових, прикордонних, імміграційних, розвідувальних, контррозвідувальних, 

оперативно-розшукових, природоохоронних, санітарно-карантинних, екологічних, технічних 

та інших заходів [1].  

Одним із шляхів підвищення ефективності перелічених заходів є забезпечення умови 

своєчасної підготовки та проведення останніх. В цьому разі дуже значущою виявляється 

умова своєчасності виявлення змін у стані безпеки державного кордону та здатності 

своєчасно враховувати вплив нових загроз, прояв яких до цього не спостерігався. Тому, така 

задача, як оцінка стану безпеки державного кордону на основі поточного моніторингу 

переліку та рівнів загроз безпеці в умовах обмежених вибірок даних поточного 

спостереження є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень. До сьогодні проблема державного кордону України не є 

остаточно врегульованою. Незабезпечення необхідного рівня безпеки державних кордонів 

несе загрозу національній безпеці, сприяє зростанню міжнародної злочинності, контрабанди, 

нелегальної еміграції. 
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Відомі методичні підходи до аналізу і оцінки рівня національної безпеки та її 

складових використовують схожі методики багатовимірного порівняльного аналізу, які в 

основному ґрунтуються на методах таксономії з елементами факторного аналізу, як це 

викладено, наприклад, в [2]. 

Наведений приклад також може слугувати і для встановлення «вузьких» місць даного 

сімейства методик. Так, методика побудована на основі ієрархічної схеми об’єктів (аспектів) 

– показників (властивостей), що змушує дослідника складати не вектор, а матрицю вхідних 

даних. Рекомендації щодо оцінки чисельних значень елементів матриці виходять за межі 

методики. Ще одним «вузьким» місцем є використання нечітких понять, як наприклад 

«найбільша відстань між показниками, що розташовані поблизу один одного». Величина 

«поблизу» є вербальною змінною, тому порядок її врахування в методиці здатен значно 

вплинути на результат розрахунків. Такі місця привносять до методики помітну частку 

суб’єктивізму, чим збільшують залежність результатів застосування методики від 

кваліфікації виконавця. 

Для зменшення обсягу вхідних даних для оцінки рівня національної безпеки (рівня 

безпеки державного кордону) та підвищення об’єктивності і оперативності пропонується 

наступний апарат оцінки рівня безпеки.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є визначення порядку математичного 

аналізу вхідних даних, якими виступають оцінки рівнів загроз безпеці державного кордону, з 

ціллю встановлення рівня безпеки державного кордону в цілому. При цьому математичний 

апарат оцінки повинен бути гнучким до переліку загроз безпеці кордону за умови 

забезпечення оперативної оцінки поточного стану рівня безпеки державного кордону. За 

таких умов важливою є вимога забезпечення працездатності формальних методів за 

короткими обмеженими вибірками даних спостереження. 

Виклад основного матеріалу. Змістовна постановка задачі, базуючись на результатах 

роботи [3], полягає у навчанні розпізнаванню образів та здійснюється наступним чином. Є 

деяка множина спостережень, які відносяться до p  різних класів. Необхідно, 

використовуючи інформацію про спостереження та їх класифікацію, знайти таке правило, за 

допомогою якого можна було б з мінімальним числом помилок класифікувати нові 

спостереження. 

Стосовно до практичної сторони питання, класами спостережень можуть бути ситуації 

стану безпеки державного кордону. Так, наприклад, для двох класів: стан безпеки 

державного кордону погіршується; стан безпеки державного кордону покращується. 

Приклад для трьох класів: стан безпеки державного кордону погіршується; стан безпеки 

державного кордону залишається без змін; стан безпеки державного кордону покращується. 

Очевидно, що кількість класів може бути довільною та визначатися умовою однозначної 

класифікації поточної ситуації. 

Будемо вважати, що спостереження задається вектором x , а його класифікація – 

числом   (  може приймати p  значень: 0, 1, …, 1p ). Практично вектором спостережень 

буде вектор, компонентами якого виступатимуть чисельні оцінки рівнів загроз безпеці 

державного кордону. Розмірність вектора відповідатиме кількості загроз, що подаються до 

розгляду. 

Таким чином, необхідно, маючи послідовність із l  спостережень та класифікацій 

 

llxx  ,;...;, 11 , 

побудувати таке вирішуючи правило  xF , яке з можливо найменшим числом помилок 

класифікувало б нові спостереження. 

Для формалізації слова «помилка» вважається, що існує (хоча воно є невідомим) деяке 

правило  , що визначає для кожного вектора x  класифікацію  x , яку називають 

«істинною». Помилкою класифікації вектора x  за допомогою правила  xF  назвемо таку 
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класифікацію, при якій  xF  та  x  не співпадають. 

Щоб мати можливість використовувати математичний аналіз, будемо вважати, що 

правило  xF  є однією із функцій деякої заданої множини функцій   xF , а правило 

класифікації  x  визначається умовною імовірністю  xP  . 

Наступний, найбільш важливий крок у постановці задачі, спрямований на те, щоб 

придати точний зміст тому, як обираються спостереження, за якими будується правило для 

класифікації, та як обираються спостереження, за якими визначається якість побудованого 

правила. 

Прийнято вважати, що на просторі векторів x  існує невідома нам імовірнісна міра (в 

подальшому будемо позначати її щільністю  xP ). У відповідності до  xP  випадково і 

незалежно з’являються ситуації x , які класифікуються за допомогою правила  xP  . Таким 

чином, визначається навчальна послідовність  

 

 llxx  ,;...;, 11 . (1) 

 

Для будь-якого вирішую чого правила  xF  визначимо якість як імовірність різної 

класифікації за допомогою правила  xF  та правила  xP  . Чим менше ця імовірність, тим 

вище якість. Формально якість вирішую чого правила можна записати у вигляді 
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Зауважимо, що безпосередньо обчислити імовірність безпомилкової класифікації ми 

не можемо ні для якого вирішую чого правила  xF , так як щільності  xP  та  xP   нам не 

відомі. 

Тим не менш, проблема полягає в тому, щоб, використовуючи вибірку (1), знайти у 

класі   xF  таке правило, яке мінімізує функціонал (2). 

Для зручності, в подальшому будемо вважати, що: 

1) змінна   приймає тільки два значення: 0 та 1 (тобто, що ситуація x  належить 

одному з двох класів); це обмеження не є принциповим, так як послідовним розділенням на 

два класи можна отримати розділення на будь-яке скінчене число класів; 

2) клас індикаторних функцій   xF , тобто функцій, що приймають два значення: 0 

та 1, є параметричним   ,xF  (тут   - параметр, що належить множині  , конкретне 

значення якого *  визначає конкретну функцію  *,xF  класу  ,xF ; знайти потрібну 

функцію у класі – значить встановити потрібне значення параметра в класі; вивчення лише 

параметричного класу функцій ніяк не знижує загальності у заданні класу функцій, так як 

множина   довільна: вона може бути множиною скалярних величин, множиною векторів 

чи множиною абстрактних елементів); 

3) функціонал (2) запишемо у вигляді 

 

         dxdxPxFI ,,
2

, (3) 
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де функцію      xPxPxP ,  будемо називати сумісною щільністю пар ,x , 

заданою на просторі ,X . 

Таким чином, задача навчанню розпізнаванню образів полягає у тому, щоб у класі 

індикаторних функцій  ,xF  відшукати таку, яка б мінімізувала функціонал (3) в умовах, 

коли сумісна щільність  ,xP  невідома, але задана імовірна і незалежна вибірка пар, 

отриманих відповідно до цієї щільності. 

В основу алгоритмів навчанню розпізнаванню образів, що розглядаються, покладено 

спеціальний метод відшукання вирішуючого правила, який базується на побудові 

розділяючої гіперплощини – метод узагальненого портрету. 

Дві скінчених множини векторів: множина 

 

axxX ,...,1  

 

та множина 

 

bxxX ,...,1  

 

є розділеними орієнтованою гіперплощиною, якщо для деякого 1k  існує такий вектор  , 

що виконуються нерівності 
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Очевидно, якщо існує вектор  , для якого виконується нерівність (4), то існує і 

множина векторів  , що задовольняють (4). Будемо шукати серед них мінімальний по 

модулю. Цей вектор був названий узагальненим портретом [4]. 

Серед однопараметричного (за параметром 1k ) сімейства векторів узагальненого 

портрету існує вектор 0 , що визначає такий напрямок, на якому проекції множин X  та X  

найбільше відстоять одна від одної: 
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Цей вектор 0  ми будемо називати оптимальним, а отриману з його допомогою 

розділяючу гіперплощину 
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- оптимальною розділяючою гіперплощиною. Оптимальна гіперплощина відділяє 

точки множини X  (для цих точок 00 cx  ) від точок множини X  (для цих точок 00 cx  ) 
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та найбільш віддалена від елементів об’єднаної величини  XX . Метою задачі є 

відшукання направляючого вектора 0 . 

Порядок відшукання вектора наведено в [3], де задача побудови гіперплощини, що 

розділяє дві множини векторів, зводиться до відшукання максимуму виведеної квадратичної 

форми в додатному квадранті. Одним з найбільш ефективних алгоритмів максимізації 

недодатно визначеної квадратичної форми є метод спряжених градієнтів. 

Висновки. Таким чином, запропонована постановка задачі може знайти реалізацію за 

допомогою алгоритмів, побудованих з використанням чітких математичних методів, 

розглянутих при викладенні основного матеріалу. Реалізація даних алгоритмів за допомогою 

сучасних обчислювальних засобів дозволить оперативно враховувати зміни рівнів загроз 

безпеці державного кордону, вводити до розгляду додаткові загрози, що виникають наново, а 

також в результаті отримувати поточні оцінки стану безпеки державного кордону в цілому. 

Оперативне врахування зазначених змін повинно надати додатковий час на підготовку, 

планування та проведення заходів щодо реагування на загрози з метою посилення безпеки 

державного кордону. 
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УДК 355.02                                                                             к.т.н. Гришин С.П. (ВІКНУ) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ФУНКЦІЙ  

БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ПІДСИСТЕМ ЗАПОБІГАННЯ 

НЕБЕЗПЕКИ, ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТЕХНОГЕННИХ 

НАСЛІДКІВ 

 
У статті визначено новий аналітичний вигляд залежностей відвернених збитків (ефекту) 

від витрат на відповідні заходи для основних функцій безпеки систем енергетики. Дані 

залежності є основними при вирішенні задач оптимального розподілу ресурсів в підсистемах 

запобігання небезпеки, захисту об’єктів енергетики та ліквідації техногенних наслідків в 

системі воєнної безпеки систем енергетики. 

Ключові слова: система воєнної безпеки систем енергетики, системний підхід, 

оптимальний розподіл ресурсів. 

 

В статье определен новый аналитический вид зависимостей предотвращенных убытков 

(эффекта) от расходов на соответствующие мероприятия для основных функций безопасности 

систем энергетики. Данные зависимости являются основными при решении задач 

оптимального распределения ресурсов в подсистемах предотвращения опасности, защиты 

объектов энергетики и ликвидации техногенных последствий в системе военной безопасности 

систем энергетики.  

Ключевые слова: система военной безопасности систем энергетики, системный подход, 

оптимальное распределение ресурсов. 

 

In article the new analytical kind of dependences of the prevented losses (effect) from expenses on 

corresponding actions for the basic functions of safety of systems of power is defined. The given 

dependences are the cores at the decision of problems of optimum distribution of resources in subsystems 

of prevention of danger, protection of objects of power and liquidation of technogenic consequences in 

system of military safety of systems of power.  

Keywords: system of military safety of systems of power, the system approach, optimum distribution 

of resources. 
 

Вступ. Системний аналіз, як метод дослідження «складних» систем (СС), забезпечує 

коректний вибір і обґрунтування показників ефективності, дослідження їх залежностей  від 

системних параметрів, визначення обмежень щодо умов створення і застосування системи  

ВБ СЕ. 

Воєнна безпека об’єктів систем енергетики (СЕ), як важливіша властивість, досягається 

утриманням високої функціональної сталості (надійності) «технологічної системи» (ТС) СЕ, 

систематичною профілактикою відмов ТС з екологічно небезпечними наслідками, захистом 

об’єктів СЕ від ураження засобами противника та швидкою ліквідацією наслідків 

(відновленням) при надзвичайних ситуаціях (НС) техногенного характеру. 

Запобігання воєнної небезпеки СЕ припускає наступні умови для системи  ВБ.  

Утримання функціональної сталості ТС СЕ  такими заходами: 

структурна перебільшеність ТС (резервування) щодо надійності її безпечного 

функціонування; 

наявність «власних» засобів контролю безпечного ходу технологічного процесу (із 

запобіганням аварійних режимів); 

наявність захисту ТС від небезпечних помилок та несанкціонований дій персоналу; 

модернізація ТС щодо її безпеки; 

підтримання потрібного рівня кваліфікації персоналу, організаційних заходів і техніки 

воєнної безпеки. 

Профілактика відмов ТС досягається такими заходами: 

проведення систематичних передбачених заходів щодо обслуговування ТС (заміна 

елементів з обмеженим ресурсом); 
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наявність спеціальних засобів та проведення заходів щодо неперервного, періодичного 

та регламентного контролю  стану ТС; 

діагностика несправностей в ТС з точністю до змінної «конструктивної одиниці» (КО); 

наявність запасу змінних КО  для відновлення «здатності» (ремонту) ТС; 

Захист (охорона і оборона) об’єктів СЕ від ураження засобами противника (чи їх 

захоплення) припускає такі умови: 

наявність засобів та сил охорони ТС від несанкціонованого втручання в хід 

технологічного процесу; 

наявність засобів та сил оборони об’єктів від ДРГ та повітряного нападу з екологічно 

небезпечними наслідками. 

Відновлення ТС (ліквідація наслідків НС) припускає такі умови: 

наявність сил і спеціальних засобів ліквідації техногенно-небезпечних наслідків НС; 

наявність типових планів (сценаріїв) дій сил по ліквідації наслідків для можливих НС в 

ТС; 

бойова підготовка сил ліквідації системи ВБ СЕ. 

Визначимо зміст основних системних ознак «складної» системи  ВБ СЕ. 

Перелічені напрямки безпеки СЕ повинні бути основними функціями системи ВБ СЕ як 

самостійної підсистеми  «СЕ». 

Основна частина. Аналітична залежність функцій «безпеки» підсистем «СЕ» при 

«запобіганні». Визначення аналітичного виду даної залежності відвернених збитків (ефекту) 

від витрат (на запобігання) є необхідним для вирішення задач оптимального розподілу 

ресурсів в системі ВБ СЕ [1, 2, 3]. 

По фізичному змісту максимальні збитки, які можуть бути нанесені при відсутності 

витрат на запобігання, дорівнюють повній вартості («важливості») системи «об’єктів 

відповідальності» - c. Витрати х на впровадження заходів запобігання об’єктивно 

підвищують рівень відвернених збитків v(x), для яких «важливість» системи об’єктів є 

асимптотичним значенням, тобто   cx 0 . 

Розглянемо методику перевірки методами регресійного аналізу відповідності функції 

«безпеки» підсистеми воєнної безпеки СЕ гіпотетичній «типовій» залежності «ефект-

витрати» загального вигляду, аналітичний вигляд якої повістю відповідає фізичному змісту 

залежності -  

 )exp(1)( xcxv                                                           (1) 

за експериментальним даним, які є статистичним набором m пар значень функції та її 

аргументу  

mixv ii ,1),,(  .                                                                  (2) 

Вважаємо, що в рівнянні регресії (1) константа с відома, і тому потрібно визначити 

тільки коефіцієнт )(  . 

Нажаль, класичний метод регресійного аналізу, метод «найменших квадратів», 

призведе до трансцендентності алгебраїчного рівняння, з якого виразити коефіцієнт )(   в 

аналітичному вигляді неможливо. Тому скористуємось методом «математичного 

сподівання» значення )(  , достатньо коректного для статистичного набору (2). Метод 

полягає у наступному. 

Для набору (2) складемо відповідний масив рівнянь згідно з гіпотетичним виглядом 

залежності (1)  

  mixcv iii ,1,)exp(1  .                                                  (3) 

Знайдемо mi
i

,1,    із (3) у явному вигляді; послідовно маємо  

 ;)/(1ln);/(1)exp();exp(1)/( cvxcvxxcv iiiiiiiii   

  nicvx iii ,1,)/(1ln)/1(  .                                                  (4) 
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Обчислимо тепер математичне сподівання коефіцієнта )(   для масиву його 

статистичних значень (4); одержимо   





m

i
i

m 1
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1

.                                                                      (5) 

Для оцінки вірогідності обраної гіпотези найбільш коректним є метод геометричної 

інтерпретації результатів регресійного аналізу статистичного набору даних. 

Оцінимо даним методом вірогідність гіпотези про експоненціальну залежність (1), де 

коефіцієнт рівняння регресії )(   визначається виразом (5). 

Дисперсія значень ефекту для набору (2)  
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середньоквадратичне відхилення  
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площа області «невизначеності» для інтервалу значень аргументу ][ maxmin xx  -  

)(2 MINMAX
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площа області «масштабу»  
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 .                              (9) 

Тоді вірогідність гіпотези про експоненціальну залежність   

)/(1)exp"(" ÌÍ ssvir  .                                                      (10) 

Вірогідність даної залежності оцінена за допомогою регресійного аналізу і складає 

0.922983. 

 

Функціональна залежність «ефект-витрати» для підсистеми «захисту» 

Прикриття об’єктів СЕ від ураження засобами повітряного нападу (ПН) противника 

потребує визначення залежності відвернених збитків об’єктам відповідальності від витрат 

«засобів» силами захисту [1, 2, 3]. 

Якщо об’єкти є «поодинокими», тобто їх ураження досягається влученням хоча б однієї 

одиниці «засобів» в кожний об’єкт, то бойовий ефект (нанесені збитки) кожному j-му з п 

об’єкту надається відомою залежністю – 

njpamixw ijX
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,                                     (11) 

де      n – кількість об’єктів СЕ; 

          аj -  оперативно-стратегічна важливість j-го об’єкту; 

          m -  кількість видів засобів ураження; 

          pij - ймовірність ураження j-го об’єкта одиницею засобів і-го виду; 

          хij – кількість одиниць засобів і-го виду, що застосовані по j-му об’єкту.  

Представимо в формулі (11) функцію ступеня як експоненціальну  

)exp()1( ijij

X

ij xp ij  ,                                      (12) 

де коефіцієнти «впливу» завдаються очевидною матрицею  

nmijij p


 1ln( .                                                    (13) 

Тоді (11) стає експоненціальною функцію стандартного вигляду  

 ),1,( mixw ijj  
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           (14) 

Загальні нанесені збитки системі п об’єктів при плані розподілу засобів по об’єктах 

nmijxX


 вважаються адитивними  

Для оцінки ураження «площинних» об’єктів використовується евристика, яка вважає, 

що кожна одиниця «засобів» («боєкомплект», «залп») уражає деяку «елементарну» 

(нормативну) площу об’єкта njs í

j ,1,  , тому ефект ураження при njx j ,1,   «залпах» може 

бути обчислений по емпіричній формулі  

  njSsamixw ij

jijjijj

x ,1,)/1(1),1,(  .                      (16) 

Така залежність підтверджується регресійним аналізом статистичних даних.  

Для практичного використання залежності («показник ступеню» може бути 

представлений стандартною експоненціальною формою  

,,1),exp()/1( njx
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ijijij
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,                     (17) 

звідки прямує, що коефіцієнт «впливу» показника ступеня експоненти  

njSs j

í

ijij ,1),/1ln(  .                                                        (18) 

Таким чином, бойовий ефект ураження кожного j-го «площинного» об’єкту при плані 

розподілу засобів по об’єктах  

nmijxX


                                                                  (19) 

оцінюється по формулі  
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                        (20) 

Якщо відомі (чи передбачені) можливі плани ураження засобами повітряного нападу 

об’єктів СЕ, як об’єктів «відповідальності» підсистеми «захисту», то засоби нападу на 

кожний об’єкт  





m

1i

ijj n,1j,xX                                                           (21) 

повинні розглядатися як «групова» ціль для засобів ППО об’єктів, важливість 

(«небезпека») якої оцінюється очікуваними збитками, які обчислюються по формулах (14), 

(20)  

n,1j,w j  .                                                                  (22) 

Тоді план розподілу різнорідних засобів ППО по групових цілях ПН буде матрицею  

nkijzZ


 ,                                                                     (23) 

де      k   -  кількість видів засобів ППО підсистеми захисту СЕ; 

          n   -  кількість об’єктів «прикриття» системи СЕ;  

          zik  -  кількість одиниць засобів ППО k-го виду, що прикриває j-й об’єкт Е. 

При даному плані бойовий ефект (відвернені збитки) захисту для кожного об’єкту  

n,1j)},zγexp(1{w)k,1i,z(v
k

1i

kjkjjijj  


             (24) 

і для системи об’єктів  
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Функціональна залежність тривалості процесу застосування «засобів» від чисельного 

складу «сил». 

Визначення даної залежності є суттєвим для задач ресурсно-часової оптимізації 

складних процесів застосування підсистеми «ліквідації» (відновлення) [1, 2, 3]. 

Набула розповсюдження «лінеарізована» залежність для даної функції в діапазоні 

можливих значень аргументу (наприклад, у методі «сітьового планування управління» 

PERT), але таке припущення не є коректним, бо похибка даного «субоптимального» рішення 

при розподілі величезних ресурсів стає дуже великою, а тому – неприпустимою.  

Надамо теоретичне підґрунтя щодо змісту даної залежності. 

В акті застосування системи за призначенням її ресурсний потенціал перетворюється у 

системний ефект. Системний ефект, як «зміни» на об’єктах застосування системи, 

утворюється саме ресурсами «впливу» (боєприпаси, спеціальні засоби), які застосовують 

«сили» за допомогою ресурсів «забезпечення» (військова та спеціальна техніка, енергоносії, 

матеріали, військове майно). 

В загальному випадку для «складної» системи об’єм витрат ресурсу «впливу», 

продуктивність сил та тривалість процесу їх застосування пов’язані наступним інтегральним 

рівнянням – 

 

TS

0

dt)t,xs(asAS ,                                                                 (26) 

де AS – об’єм витрат «засобів впливу» [од.ресурсу], що безпосередньо утворюють 

ефект потрібного рівня («виконання завдання») на об’єктах застосування;  

           TS  –  тривалість процесу застосування  даного об’єму витрат AS; 

           xs  – кількість розрахункових одиниць сил, які застосовують «засоби впливу»;  

           as  –  «групова» продуктивність сил системи в процесі застосування; 

           t    –   поточний час процесу. 

Аналітичне рішення даного інтегрального рівняння у формі залежності  TS(XS), нажаль, 

неможливо через його трансцендентність. Тому введемо деякі коректні припущення для 

спрощення даного рівняння при плануванні процесу. 

Вважаємо, що за час застосування TS «плановий» чисельний склад сил xs та 

«нормативна» продуктивність кожної їх одиниці a(1) практично не змінюються. Тоді групова 

продуктивність сил може бути представлена, як 

XS)1(a)t,xs(as  ,                                                         (27) 

і тоді початкове інтегральне рівняння перетворюється в наступне алгебраїчне  

TSXS)1(adtXS)1(aAS

TS

0

  .                                          (28) 

Поділимо ліву й праву частини рівняння на а(1); одержимо  

Ω)TSXS()}1(a/AS{  ,                                                   (29) 

де Ω – «трудомісткість» завдання об’ємом AS при нормативної продуктивності одиниці 

сил а(1), яка дорівнює «трудовитратам» сил )TSXS(   по його виконанню; очевидно, їх 

розмірність однакова – [од.сил×од.часу]. Звідси й випливає аналітична залежність, як 

«гіперболічна форма»  

)XS/Ω()XS(TS  .                                            (30) 

Тому перевіримо гіпотезу про нелінійну (гіперболічну) залежність даної функції 

методами регресійного аналізу. 

Гіперболічна форма лінії регресії більш коректно (адекватно) описує залежність 

тривалості виконання певного обсягу робіт від кількості одиниць витратного  ресурсу, а ніж 

лінійна форма (яку використовує метод сітьового планування PERT), тому коректне 

визначення коефіцієнтів гіперболічної регресії підвищує точність рішення задач планування 
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складного комплексу робіт методами ресурсної оптимізації, що відповідно дає значний 

приріст економічного ефекту.   

Гіперболічна залежність відображається функцією 

  1xax/a)x(y  .                                                   (31) 

Нехай відомий статистичний набір 
m,1i),x,y( ii 

 на інтервалі значень аргументу 

 maxmin x...x
. Знайдемо коефіцієнт a рівняння гіперболічної регресії методом «найменших 

квадратів». 

Сума квадратів відхилень значень )m,1i,y( i   від гіпотетичної функції (31) складе  
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Дисперсія статистичного набору  
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середньоквадратичне відхилення  

D , 

площа «нечіткого» існування залежності  

 minmax2 xx  , 

площа, що обмежена ординатою лінії регресії  
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Остаточно вірогідність гіпотези про «гіперболічну» залежність y(x) 
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 .                                               (37) 

Оцінки вірогідності даної залежності перевірені за допомогою регресійного аналізу 

статистичних даних. 

Висновок: Задачі організаційного управління системою визначають її цільову 

ефективність і є задачами ресурсної оптимізації при плануванні: 

витрат на організаційні заходи і техніку безпеки об’єкту СЕ; 

витрат на профілактику та відновлення технологічної системи (ТС) об’єкту СЕ; 

витрат на захист від ураження (при ПН та дії ДРГ противника); 

витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті СЕ. 
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МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ 

 ФАХІВЦІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ 
 

У статті даються в формалізованому вигляді основні положення методології системного 

аналізу тренажерних систем фахівців спецпідрозділів. Проаналізовані здібності людей до 

формулювання й вирішення життєвих задач. 

Ключові слова: тренажерні системи, комплекси, системний аналіз. 

 

В статье даются в формализованном виде основные положения методологии системного 

анализа тренажерных систем специалистов спецподразделений. Проанализированы 

способности людей к формулированию и решению жизненных задач. 

Ключевые слова: тренажерные системы, комплексы, системный анализ. 

 

In the article the substantive provisions of methodology of the system analysis of training systems of 

experts of special divisions are given in the formalized kind. Abilities of people to a formulation and the 

decision of vital problems are analysed. 

Keywords: training systems, complexes, the system analysis. 

 

Вступ. Широке впровадження в усі сфери перспективних комплексів засобів 

автоматизації (КЗА), створюваних на базі мереж ПЕОМ, одночасно передбачає розробку і 

використання сучасних тренажерних систем (ТС) підготовки тренажерних систем фахівців 

спецпідрозділів. При цьому під ТС розуміється сукупність тренажерів КП, тренажерних 

комплексів КП частин і з'єднань ППО, об'єднаних ієрархічними, системоутворюючими, 

інформаційними зв'язками, що забезпечують підготовку бойових обслуг КП та їх бойове 

злагодження по єдиній імітованій повітряній обстановці. Однією з причин відсутності в 

даний час у військах таких тренажерних систем є не досить повна проробка теоретичних 

основ їх побудови. З метою вирішення даної проблеми виникає необхідність у формалізації 

основних положень системного аналізу ТС.  

На ранніх стадіях проектування ТС, починаючи від інтуїтивної і недостатньо чітко 

сформульованої постановки проблеми до вибору оптимального рішення, використовується 

велика кількість методів, математичних моделей та програмно-методичних комплексів. Тому 

вже на початковій стадії побудови ТС необхідно установити принципову послідовність 

етапів проведення системного аналізу. За аналогією з основними етапами дослідження та 

створення складних систем методологію проведення системного аналізу ТС доцільно 

розглядати у вигляді наступних семи етапів. Перший етап - з'ясування задачі; другий - 

визначення кінцевої мети; третій - розробка альтернатив, тобто варіантів і засобів досягнення 

поставленої мети; четвертий - виявлення необхідних ресурсів і обмежень; п'ятий - аналіз 

взаємовпливу мети, альтернатив і ресурсів; шостий - ухвалення рішення; сьомий - реалізація 

рішення [1,2]. 

Така розбивка системного аналізу ТС на етапи підкреслює, що вирішення задачі 

побудови ТС необхідно починати з уточнення формулювання проблеми і виявлення кінцевої 

мети. Кінцевою метою створення й організації функціонування ТС є підготовка бойових 

обслуг автоматизованих КП ППО до необхідного рівня при мінімальних тимчасових та 

вартісних витратах. Надалі процес підготовки припускає підтримку максимально можливого 

рівня навченості для кожного періоду навчання. У зв’язку з тим, що мета невіддільна від 

засобів її досягнення, наступним (третім) етапом методології є розробка альтернатив, тобто 

варіантів і засобів досягнення поставленої мети. На цьому етапі однією з основних 

особливостей системного аналізу є пошук нових альтернатив. В залежності від ступеня 

автоматизації процесів підготовки бойових обслуг розглядаються такі варіанти побудови: 

автоматизовані; адаптивні; ігрові; інтелектуальні ТС. Відповідно, останній варіант ТС 

передбачає реалізацію принаймні трьох основних функцій: можливість до самонавчання на 

основі попередніх тренувань; адаптацію до процесу навчання; спілкування на мові, близькій 
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до природної. Роль четвертого етапу системного аналізу полягає у виявленні й уточненні 

обмежень у можливостях ресурсного забезпечення вирішення розглянутої проблеми. На 

п'ятому етапі проводиться порівняльний аналіз розроблених альтернативних варіантів 

досягнення поставленої мети. Через складність досліджуваних варіантів системи для цього 

етапу характерно широке використання методів аналітичного й імітаційного моделювання. 

На етапі “Ухвалення рішення” вибирається найбільш раціональний варіант, що передається 

на реалізацію, або, у випадку, коли усі варіанти є незадовільними, повертаються до 

початкових етапів системного аналізу для зміни кінцевої мети, пошуку нових альтернатив і 

уточнення обмежень у їхньому здійсненні. 

Принципова особливість системного аналізу є широке використання на всіх етапах 

методології різних моделей функціонування ТС [3-7]. У залежності від вибору істотних рис 

системи (елементів і зв'язків між ними) можна одержати відповідні моделі, що описують з 

різних точок зору можливі варіанти побудови ТС. В даний час використовуються наступні 

рівні опису складних систем: лінгвістичний (у тому числі логіко-математичний); теоретико-

множинний (у тому числі абстрактно-алгебраїчний або топологічний); динамічний. 

Лінгвістичний рівень - найбільш високий рівень абстрагування і при цьому не в повному 

обсязі забезпечується облік основних закономірностей функціонування ТС.  Більш детальне 

уявлення моделей і процесів функціонування ТС можливе на теоретико-множинному і 

динамічному рівнях, що у формалізованому вигляді полягає в наступному. 

Бойовій підготовці властиві усі відмітні ознаки складної системи. 

1. Вона містить у собі множину взаємозалежних і взаємодіючих елементів, що 

характеризують бойові обслуги КП, навчально-бойові задачі і засоби підготовки. 

2. Система виконує складну задачу - забезпечує підготовку бойових обслуг КП ППО 

відповідно до прийнятої методики. Усі її елементи орієнтовані на виконання головної задачі 

- досягнення і підтримки необхідного рівня підготовки бойових обслуг. 

3. Систему бойової підготовки бойових обслуг КП підрозділів, частин і з'єднань 

(об'єднань) ППО можна поділити на наступні елементи: тренажери (тренажні засоби) КП; 

тренажерні комплекси; тренажерну систему і її підсистеми. Варіантів її розподілу 

(декомпозиції) може бути множина відповідно до організаційно-штатної структури з'єднання 

(об'єднання) ППО, до задач і етапів навчання та відповідно до використовуваних засобів 

підготовки. 

4. У системі бойової підготовки здійснюється динамічне дискретне керування всіма її 

елементами. 

З позиції теорії множин і відношень система підготовки бойових обслуг КП 

підрозділів, частин і з'єднань ППО може бути подана сукупністю кінцевих множин об'єктів: 

множини особового складу (А); множини видів його діяльності (У); множини задач 

підготовки (С); множини засобів підготовки (Д). 

Кожне з цих множин може бути подане як об'єднання множин, наприклад: 
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,                                                             (1) 

 

де Аi - різні категорії особового складу; 

Dj - типи засобів підготовки особового складу. 

Множина особового складу А може бути подана організаційно - штатною структурою 

з'єднання ППО на різних рівнях ієрархії. На рівні бойових обслуг множина А може бути 

подана такими підмножинами: 

бойові обслуги КП радіотехнічних військ; 

бойові обслуги КП зенітних ракетних військ; 

бойові обслуги КП (пунктів наведення) винищувальної авіації; 

особовий склад засобів забезпечення і т.д. 
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Множина видів діяльності В може бути подана відповідно до  аналізованого рівня 

ієрархії КП множини А, а також з обліком дій операторів (номерів бойових обслуг) по 

виконанню сенсо-моторних або управлінських операцій бойової роботи на КП ППО.  

Множина задач підготовки С безпосередньо зв'язана з множиною видів діяльності В і 

регламентує процес зміни характеристик елементів множини А в відповідності з прийнятою 

або запропонованою методикою бойової підготовки. 

Множина засобів підготовки D у системах бойової підготовки бойових обслуг КП 

підрозділів, частин і з'єднань ППО може бути подана: 

автоматизованими тренажними засобами; 

адаптивними тренажерами;  

ігровими тренажерами;  

інтелектуальними тренажерами. 

Множина засобів підготовки D забезпечує індивідуальну підготовку операторів 

(номерів бойової обслуги), а також проведення автономних і комплексних тренувань 

бойових обслуг КП  підрозділів, частин і з'єднань військ ППО по єдиній імітованої 

повітряній обстановці. 

Фізичний зріз системи бойової підготовки частин і підрозділів ППО може бути 

описаний математичними відношеннями, що мають місце між множинами А і D у вигляді 

матриці  
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тобто  відношення i j  існує тоді і тільки тоді, коли в процесі бойової підготовки 

бойових обслуг Аі використовують відповідні типи засобів підготовки Dj. 

З геометричної точки зору відношення (2) визначає симплициальний комплекс, у якому 

елементи множини А є вершинами, а елементи множини D - симплексами. На основі аналізу 

симплициального комплексу можуть бути визначені характеристики фізичного зрізу системи 

бойової підготовки - вектор структури, повний образ системи і т.д. 

Однак фізичний зріз системи бойової підготовки характеризує її тільки в статиці. Тому 

відповідно до  принципів системного підходу, виникає необхідність у розгляді її 

функціонального й інформаційного зрізу. 

При цьому розглядається взаємозв'язок множин А і D з множинами видів діяльності В і 

завдань підготовки С. 

Вся множина видів діяльності У на нижчому ієрархічному рівні характеризується 

поняттями "уміння і навики", складається з операцій бойової роботи (елементарними діями, 

закінченими в цільовому відношенні). Відповідно до  алгоритму бойової роботи вся множина 

особового складу А може бути подана своїм відображенням у множині видів діяльності В 

 

  BA  : .                                                        (3) 

 

Причому кожному оператору (номеру бойової обслуги) Aai   відображення   ставить 

у відповідність деяку підмножину Вi таку, що BBa ii   характеризує його функціональні 

обов'язки в процесі бойової роботи. 

Тоді вся множина 
N

i
iBB

1

  може бути подана об'єднанням підмножин Вj, кожне з яких 

описує один з елементів множини 
N

i
iaA

1

  з погляду  його i-го (i= N,1 ) виду діяльності в 

процесі ведення бойової роботи. 
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У цьому випадку поняття "рівень навченості" елемента Aai   визначається сукупністю 

характеристик елементів підмножини BBi  . У якості таких характеристик можуть бути 

використані тимчасові, точностні або надійностні показники якості діяльності, що 

визначають поняття "уміння і навики"( ij  ) у j -х умовах складності повітряної обстановки, 

що імітується. 

Сукупність показників якості всієї множини видів діяльності В особового складу 

підрозділу (частини, з'єднання) ППО Ф={ ij } у кожний момент процесу бойової підготовки 

характеризує досягнутий рівень його навченості. У загальному випадку цей рівень 

навченості може бути поданий матрицею інцидентності [ ij ], що характеризує взаємозв'язок 

кожного елемента множини особового складу Aai   з кожною підмножиною BB j   за 

допомогою показника якості діяльності ij . Вектор-стовпець даної матриці характеризує 

рівень навченості оператора (номера бойової обслуги) Aai   по виконанню всіх операцій у 

різних умовах бойової роботи. 

Вектор-рядок цієї матриці характеризує рівень навченості всього особового складу 

підрозділу (частини, з'єднання) ведення бойової роботи в j -х умовах. 

Динамічні зміни значень цих показників (зміна характеристик діяльності особового 

складу в процесі бойової підготовки) визначаються відношеннями   елемента Aai   з 

елементами множини D відповідно до  матриці інцидентності [ ij ] і динамічними змінами 

цих відношень у часу відповідно до  множини завдань підготовки особового складу С. 

При цьому система бойової підготовки може розглядатися як динамічна, дискретна 

керована система. У цій системі множина особового складу А, що подана відображенням   у 

множині видів діяльності В, є об'єктом керування; множину показників якості діяльності 

{ ij }, що описує вектор стану об'єкта керування АВ, можна розглядати як множину 

керованих параметрів; множину засобів підготовки D - множиною припустимих керувань; 

множину завдань підготовки С визначає алгоритм керування - характер зміни керуючих 

впливів у процесі навчання. 

Під дією керування D(t), тобто  в результаті використання тих або інших засобів 

підготовки, об'єкт керування змінює свій стан, а отже, змінюється і рівень навченості 

бойових обслуг. Характер    процесів , що відбуваються при цьому , визначається швидкістю 

зміни управління стану об'єкта керування, тобто швидкістю зміни показників якості 

діяльності бойових обслуг   = dФ/dt, що являє собою багатомірну величину 

 

  ,,1,...... ,,1 òiÔ mi                                                       (4) 

 

де i - швидкості зміни компонентів багатомірної змінної Ф, (швидкості наростання або 

втрати навиків бойової роботи); 

m - число показників, використовуваних для оцінки якості діяльності особового складу. 

Для системи підготовки бойових обслуг КП ППО, у якій фізичні процеси протікають 

безупинно в часі, швидкості зміни показників якості діяльності особового складу i  в будь-

який момент часу t залежать від значень змінної стану об'єкта керування Ф(t), зовнішніх 

неконтрольованих чинників U(t) і використовуваних керувань D(t). Цю залежність можна 

записати у вигляді системи диференціальних рівнянь 

 

  0)0(,)(),(),( iii tUtDtÔF  ,                                              (5) 
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де 0

i - характеризує початкові стани показників якості діяльності в момент початку 

періоду навчання 0t  [4]. 

Зовнішні неконтрольовані чинники U(t), названі звичайно "станом природи", для 

бойової підготовки будуть являти собою індивідуальні психофізіологічні показники 

операторів, характеристики складності видів діяльності і т.д. 

Вважаючи їх незмінними на період розгляду (період навчання бойових обслуг), можна 

виключити їх із системи рівнянь (5): 

 

  0)0(,)(),( iii tDtÔF  ,                                                          (6) 

 

Система рівнянь (6) описує в загальному вигляді характер процесів, що відбуваються 

при функціонуванні системи бойової підготовки обслуг КП підрозділів, частин і з'єднань 

ППО. 

Аналіз рівнянь (6) показує, що швидкість зміни показників якості діяльності бойових 

обслуг КП ППО в керованому процесі бойової підготовки задається алгоритмом керування 

D(t) і залежить від характеристик елементів множини засобів підготовки D, що визначають 

ефективність керуючих впливів. У автоматизованих ТС такі впливи реалізуються керівником 

тренування автоматизованим способом. У адаптивних, ігрових і інтелектуальних 

тренажерних системах керуючі впливи формуються електронним інструктором автоматично. 

Відповідно створення високоінтелектуальних ТС вимагає істотних тимчасових і вартісних 

витрат. Тому в залежності від вартісних і тимчасових обмежень, що накладаються на 

створення ТС, здійснюється вибір найбільш раціонального варіанту побудови ТС. 

Розрахунок техніко-економічних показників різних варіантів побудови ТС повинен 

здійснюватися на основі широкого використання різних аналітичних і імітаційних моделей, а 

також спеціально розроблених програмно-методичних комплексів, наприклад [5-7]. Вибір 

раціонального (близького до оптимального) варіанта побудови ТС є ітераційним процесом, 

на кожному етапі якого в рамках системного підходу, шукається більш доскональне рішення, 

чим попереднє. При цьому найбільш раціональний варіант побудови ТС являє собою 

складну динамічну дискретно-керовану систему, що забезпечує підготовку бойових обслуг 

до необхідного рівня при мінімальних тимчасових і вартісних витратах. 

Таким чином, розглянуті основні положення методології системного аналізу ТС у 

вигляді сукупності дій на кожному з етапів проектування ТС, а також формалізоване 

уявлення процесу функціонування системи бойової підготовки забезпечують вирішення 

важливої науково-практичної проблеми - обґрунтування найбільше раціонального варіанта 

побудови тренажерних систем бойових обслуг автоматизованих КП ППО.  
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РОЛЬ І МІСЦЕ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Визначено суть воєнно-економічної безпеки як економічної категорії. Досліджено 

теоретичні засади аналізу воєнно-економічної безпеки та напрямки її забезпечення на базі 

стабілізації розвитку економіки України. На підставі отриманих результатів дослідження 

загроз воєнно-економічної безпеки України визначено пріоритетні напрямки покращення  її 

стану.  

Ключові слова: воєнно-економічна безпека, національна безпека. 

 

Определено суть военно-экономической безопасности как экономической категории. 

Исследовано теоретические основы анализа экономической безопасности и  направления ее 

обеспечения на базе стабилизации развития экономики Украины. На основании полученных 

результатов исследования угроз военно-экономической безопасности Украины определено 

приоритетные направления улучшения ее состояния. 

Ключевые слова: военно-экономическая безопасность, национальная безопасность. 

 
It is defined an essence of military-economic safety as economic category. It is investigated 

theoretical bases of the analysis of economic safety and a direction of its maintenance on the basis of 

stabilisation of development of economy of Ukraine. On the basis of the received results of research of 

threats of military-economic safety of Ukraine it is defined priority directions of improvement of its 

condition. 

Keywords: military-economic safety, national safety. 

 

Вступ та постановка завдання (проблеми). Курс України на позаблоковий статус має 

базуватися на ґрунтовних наукових дослідженнях стану та перспектив розвитку її оборонно-

промислового комплексу в сучасних умовах. Проблеми, що існують в державному 

фінансуванні оборонної сфери, завдання реформування Воєнної організації держави в 

умовах трансформаційної економіки потребують дослідження проблем забезпечення 

належного стану воєнно-економічної безпеки держави, їх вирішення через реалізацію 

стратегії розвитку Збройних Сил України. 
Існує нагальна потреба у сучасних системних дослідження сутності, факторів, 

закономірностей, принципів та форм забезпечення воєнно-економічної безпеки, 

прогнозування напрямів розвитку та можливих результатів даного процесу. 
Аналіз останніх досліджень. Значний здобуток у дослідження проблем воєнно-

економічної безпеки внесли зарубіжні науковці: Б.Грієр, Б.Бузан, Х. Маулль, Х.Моргензан, 

Т.Ілген, Х.Бернс, П.Ноак, Л. Олвей, В.Сенчагов, а також вітчизняні автори: Л.Артеменко 

В.Бегма, О.Власюк, О.Дубровіна, Б.Жуков, В.Кириленко, В.Мунтіян, Е.Новіков, 

П.Онуфрійчук, А.Сухоруков, В. Шлемко і інші.  

Цілі статті. Високо оцінюючи дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі 

воєнно-економічної теорії, слід зазначити, що низка теоретичних проблем воєнно-

економічної безпеки залишається малодослідженою: визначення пріоритетності цілей 

воєнно-економічної складової зовнішньоекономічної діяльності; вивчення ступеня впливу 

міжнародного воєнно-економічного співробітництва на стан воєнно-економічної безпеки 

України тощо. Зважаючи на зазначене, розв’язання наукового завдання щодо розробки 

теоретико-методологічних засад забезпечення воєнно-економічної безпеки України в 

сучасних умовах має важливе значення для розвитку економічної науки та практики у сфері 

оборони в Україні.  
Розв'язання даної проблеми. Поняття "національна безпека" змістовніше за поняття 

"економічна безпека" і включає в себе такі складові, як: воєнна безпека, екологічна, 

інформаційна, соціальна, енергетична та інші види безпеки. Закон України "Про основи 

національної безпеки України" визначає  що національна безпека - захищеність життєво 
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важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються  

сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 

потенційних  загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, 

освіти та науки, науково-технічної  та інноваційної політики, культурного розвитку 

населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та 

пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, 

захисту прав  власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та 

митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, 

інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту 

інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, 

інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних 

монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту 

екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління 

при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз 

національним інтересам [1]. 

Основний матеріал дослідження. Об'єктами національної безпеки є:  

людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи;  

суспільство - його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та 

матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси;  

держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність.  

Суб'єктами забезпечення національної безпеки є:  

o Президент України;  

o Верховна Рада України;  

o Кабінет Міністрів України;  

o Рада національної безпеки і оборони України;  

o міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;  

o Національний банк України;  

o суди загальної юрисдикції;  

o прокуратура України;  

o місцеві державні адміністрації та органи  місцевого самоврядування; Збройні  Сили 

України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна 

прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів 

України; громадяни України, об'єднання громадян.  

Основними принципами забезпечення національної безпеки є:  

o пріоритет прав і свобод людини і громадянина;  

o верховенство права;  

o пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів;  

o своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і 

потенційним загрозам;  

o чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні 

національної безпеки;  

o демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими 

структурами в системі національної безпеки;  

o використання в інтересах України  міждержавних систем та механізмів міжнародної 

колективної безпеки.  

o Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої 

державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, 

стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-

технологічній, інформаційній та інших сферах.  
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o Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України 

обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам 

загроз національним інтересам [2].  

Пріоритетами національних інтересів України є: 

o гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;  

o розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;  

o захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 

державних  кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;  

o зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;  

o забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя на всій  території України,  гарантування вільного розвитку, використання 

і захисту російської, інших мов національних меншин України;  

o створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 

забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; збереження та 

зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку;  

o забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і 

суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне 

використання природних ресурсів; розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального 

потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для 

розширеного відтворення населення;  

o інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір; 

розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах 

України.  

Усі види національної безпеки тісно взаємозв'язані й взаємодоповнюють один одного: 

кожний із видів національної безпеки може достатньо яскраво виявлятися у сфері дії іншого, 

доповнюючи або послаблюючи його вплив. Так, наприклад, не може бути воєнної безпеки 

заслабкої і неефективної економіки, як не може бути одночасно ні воєнної, ні економічної 

безпеки в суспільстві, що роздерте соціальними конфліктами. Але все ж базисом 

національної безпеки продовжує залишатися економічна безпека. 

Тому (із певним наближенням) можна стверджувати, що економічна безпека, 

проявляючись у сферах впливу інших видів національної безпеки, проникає в них і взаємодіє 

з ними, у свою чергу акумулює в собі їх взаємодію й залишається при цьому основою 

національної безпеки.  

Суть економічної безпеки полягає в забезпеченні розвитку України з метою 

задоволення соціальних й економічних потреб українських громадян при оптимальних 

витратах праці та природоохоронному використанні сировинних ресурсів та довкілля. 

Воєнно-економічна безпека держави – такий ступінь розвитку оборонної економіки, 

який гарантує її стійке функціонування в період збройного протистояння й забезпечує в мирний 

час задоволення оборонних потреб на рівні розумної достатності. 

Стан воєнно-економічної безпеки держави визначається його економічним і воєнно-

економічним потенціалами. Якісні перетворення в них на основі останніх досягнень науки та 

техніки, удосконалення господарського механізму, економічної й науково-технічної діяльності 

господарюючих суб'єктів сприяє зміцненню безпеки країни. 

Воєнно-економічна складова національної безпеки виступає як сфера постійного пошуку 

суспільством критерію оптимального співвідношення потреб та реальних можливостей захисту 

суверенітету та національних інтересів. Воєнно-економічна сфера включає залучення й 

ефективне використання в інтересах оборони мінімально можливого економічного потенціалу 

країни, тому що збройні сили як ланка воєнного механізму щодо блокування агресії та 

запобігання війни ще довгий час, мабуть, будуть брати участь у підтримці необхідних умов для 

розгортання й посилення політичних, економічних, міжнародно-правових, гуманітарних та 

інших елементів нової моделі державної та регіональної безпеки. 
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Отримані наукові результати. Економічна безпека країни – досить нове поняття. В 

українській економічній теорії воно ще тільки позначилося. Західні науковці розглядають цю 

проблему тільки з позицій зовнішнього втручання в справи держави. Сутність економічної 

безпеки вони формулюють як здатність країни нейтралізувати негативні зовнішні впливи 

власними внутрішніми ресурсами. Вони враховують той факт, що серйозні внутрішні 

негативні фактори, які загрожують економічній безпеці їхніх держав на сучасному етапі, 

практично відсутні[3]. 

Україна сьогодні має більш складну ситуацію, що вимагає розгляду проблеми 

економічної безпеки не тільки з позицій зовнішніх, але й внутрішніх негативних факторів. 

Економічну безпеку доцільно розглядати  як складову національної безпеки.  

Воєнно-економічна безпека держави – такий ступінь розвитку оборонної економіки, 

який гарантує її стійке функціонування в період збройного протистояння й забезпечує в мирний 

час задоволення оборонних потреб на рівні розумної достатності. 

Стан воєнно-економічної безпеки держави визначається його економічним і воєнно-

економічним потенціалами. Якісні перетворення в них на основі останніх досягнень науки та 

техніки, удосконалення господарського механізму, економічної й науково-технічної діяльності 

господарюючих суб'єктів сприяє зміцненню безпеки країни. 

Висновки. Воєнно-економічна складова національної безпеки виступає як сфера 

постійного пошуку суспільством критерію оптимального співвідношення потреб та реальних 

можливостей захисту суверенітету та національних інтересів. Воєнно-економічна сфера 

включає залучення й ефективне використання в інтересах оборони мінімально можливого 

економічного потенціалу країни, тому що збройні сили як ланка воєнного механізму щодо 

блокування агресії та запобігання війни ще довгий час, мабуть, будуть брати участь у 

підтримці необхідних умов для розгортання й посилення політичних, економічних, міжнародно-

правових, гуманітарних та інших елементів нової моделі державної та регіональної безпеки. 

Забезпечення воєнно-економічної безпеки є важливою функцією держави. Як 

специфічний напрям державної політики воно охоплює систему відносин між 

господарюючими суб'єктами щодо задоволення воєнно-економічних потреб та найбільш 

ефективного використання ресурсів, економічного й науково-технічного потенціалів в 

оборонних інтересах. 

Забезпечення воєнно-економічної безпеки – важливе завдання Української держави. 

Ступінь задоволення потреб у продукції як оборонного, так і цивільного призначення в 

екстремальних умовах є критерієм забезпечення воєнно-економічної безпеки. Покращання 

самозабезпечення держави технологіями цивільного й оборонного виробництва, нарощування 

технологічного потенціалу зміцнює її воєнно-економічну безпеку. Остання, безперечно, 

визначається новітніми досягненнями науково-технічного прогресу. 
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УДК 355.02                                                                        к.ф.-м.н. Комарова Л.О. (ВІКНУ) 

 

ОПЕРАТИВНА КЕРОВАНІСТЬ «ЗАСОБІВ» У БОЙОВИХ СИСТЕМАХ 

 
Розглянуті проблемні задачі узгодження характеристик засобів бойових систем щодо 

потрібного рівня їх оперативної керованості згідно поточній обстановці в акті бойового 

застосування БС, що дозволяє підвищити ефективність БС по даному фактору.  

Ключові слова: процес управління, бойова система, системний підхід, ресурсний потенціал. 

 

Рассмотрены проблемные задачи согласования характеристик средств боевых систем для 

нужного уровня их оперативной управляемости по текущей обстановке в акте боевого 

применения БС, что позволяет повысить эффективность БС по данному фактору. 

Ключевые слова: процесс управления, боевая система, системный подход, ресурсный 

потенциал. 

 

We consider the problematic task of matching the characteristics of military systems to the desired 

level of operational handling of the current situation in the act of combat use of КS, which improves the 

efficiency of КS on this factor. 

Keywords: process control, combat system, system approach, the resource potential. 

 

Вступ. Виконавчі органи «бойової» системи (БС) «війська (сили)» здійснюють 

управління процесами використання матеріальних ресурсів для досягнення кінцевої мети 

акту застосування БС. Тому узгодження характеристик ресурсів з характеристиками 

управляючої чистини БС є вирішальною умовою ефективного управління. 

Основна частина.  

Види ресурсів та їх характеристики 

Матеріальні ресурси БС складають два різновиди: 

«засоби» (боєприпаси) та енергоносії – витратний (основний) ресурс, який 

безпосередньо породжує бойовий ефект; 

спеціальний ресурс (ЗіВТ) – невитратний ресурс (забезпечення), необхідний для 

застосування силами основного ресурсу.  

Інформаційний ресурс БС складають дані, інформаційні технології та засоби 

інформатизації системи управління БС; він використовується «першою особою» при 

виробленні рішень щодо керування цілеспрямованим процесом застосування силами 

основного ресурсу за допомогою ресурсу забезпечення. Етап «організаційного» управління 

БС передбачає саме планування розподілу «основного» ресурсу (засобів) по об’єктах їх 

застосування та планування розподілу ресурсу «забезпечення» по завданнях процесу дій сил 

щодо реалізації плану розподілу засобів. Етап «оперативного» управління БС передбачає 

керування ходом процесу для утримання його відповідності плану дій сил. 

До основного виду ресурсу БС слід віднести боєкомплекти «засобів» по видах зброї 

(авіаційна, артилерійська, ракетна, стрілецька тощо), компоненти ракетного, авіаційного, 

моторного та ін. видів палива. До ресурсу забезпечення слід віднести «зброю і військову 

техніку» військ (сил), командні пункти, спеціальні ресурси сил бойового та матеріального 

забезпечення БС.  

Основний ресурс та ресурс забезпечення повинні відповідати вимозі їх 

«комплектності» для даного процесу застосування; дана вимога визначає характеристику 

ресурсу, яка зветься «спеціалізацією» – здатністю одиниці ресурсу до використання за даним 

призначенням. Для ресурсу забезпечення спеціалізація одиниці ресурсу означає можливість 

її застосування для виконання даного завдання процесу, а для одиниці основного ресурсу – 

можливість її застосування по даному об’єкту для створення завданого виду бойового ефекту 

в процесі застосування. Тому природно мовити про дану «спеціалізацію» одиниці ресурсу, 

якщо вона має нормативну (завдану) «продуктивність» при використанні по даному 

призначенню.  
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Для ресурсу забезпечення продуктивністю одиниці вважається кількість розрахункових 

одиниць (р.о.) основного ресурсу, що застосовується даною одиницею в одиницю часу; для 

основного ресурсу продуктивністю розрахункової одиниці вважається середнє значення 

утвореного бойового ефекту, яке припадає на кожну одиницю, які разом застосовуються по 

даному об’єкту.    

Якщо р.о. ресурсу має «достатню» (нормативну)  продуктивність по декількох 

призначеннях, то вона має певну «універсальність»; мірою універсальності є саме кількість 

«спеціалізацій» даної р.о. ресурсу. Прикладом ресурсів, що мають певну універсальність, є: 

універсальні ЕОМ, що здатні вирішувати будь-які обчислювальні задачі (на відзнаку 

від спеціалізованих ЕОМ); 

системи зброї, що здатні уражати об’єкти різних класів (винищувачі-

бомбардувальники, розвідувально-ударні та розвідувально-вогневі комплекси); 

керовані боєприпаси, які можуть бути «перенацілені» на будь-яку з множини цілей, що 

передбачені оперативним вогневим завданням; 

електроенергія, якою забезпечуються комплекси ЗіВТ, спеціальних засобів управління 

та видів забезпечення; 

універсальне моторне пальне для військової техніки СВ, ВМС, ПС тощо. 

Розглянемо докладно характеристику «продуктивність» для основного ресурсу 

(«засобів») БС, які безпосередньо утворюють бойовий ефект на об’єктах застосування.  

Ймовірні збитки WS, що нанесені n різнорідним об’єктам ураження, є складною 

функцією  багатьох показників, пов’язаних з індивідуальними характеристиками об’єктів і 

NS різнорідних засобів ураження, а також з планом їх розподілу X  – 

 

)m,1i,x,q,a,p,c(w)}X(NS{WS ijijijij

n

1j

jj 


,                           (1) 

де      wj –  бойовий ефект j-го об’єкта; 

cj –  оперативно-тактична важливість j-го об’єкта; 

pij –  ймовірність ураження j-го об’єкта і-м засобом; 

aij – кількість засобів і-го типу, яким j-й об’єкт спроможний ефективно протидіяти; 

qij – ймовірність подолання протидії j-го об’єкту і-м засобом;  

xij – кількість одиниць засобів і-го типу, що призначена на j-й об’єкт за планом 

розподілу  

nmijxX


 .                                                                (2) 

Ймовірність pij є ймовірністю складної події, яка полягає у тому, що, по-перше, 

відхилення засобу від точки прицілювання не перевищує припустиме (влучення  із завданою 

точністю) і, по-друге, при цьому ураження бойовою частиною цілі буде гарантовано не 

нижче потрібного ступеню; тоді ймовірність настання даної складної події буде, очевидно, 

дорівнювати добутку ймовірності відповідних простих подій, що її складають – 

 

jiij ppp  .                                                                (3) 

 

Очевидно, кожний і-й засіб має власну, саме індивідуальну ймовірність влучення із 

завданою точністю pi , що визначається характеристиками  точності системи наведення 

засобу на ціль (наприклад, «класність» екіпажу носія зброї, точність автономної системи 

управління балістичної ракети). Якщо відома густина ймовірності відхилення засобу від 

точки прицілювання  

)ZΔ,LΔ(f ,                                                                 (4) 

 

де ΔL – відхилення по відстані, ΔZ – бокове відхилення, то знайти pi для припустимих 

(по ефективності бойової частини засобу) відхилень можна за допомогою виразу  
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m,1i,dZdL)ZΔ,LΔ(fp
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.                                     (5) 

 

Таким чином, індивідуальні характеристики точності засобів суттєво впливають на групову 

характеристику їх продуктивності по бойовому ефекту  
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.                         (6) 

 

Універсальність засобів як характеристика їх оперативної керованості. 

Універсальність засобів, що розподіляються по об’єктах застосування, визначає 

оперативну керованість комбатантної (виконавчої) частини БС, і тому  повинна мати добре 

обґрунтоване значення. Дійсно, якщо кожна розрахункова одиниця  засобів має єдине власне 

«вогневе» завдання, то оперативне перепланування засобів стає неможливим, тобто 

основний ресурс БС стає оперативно некерованим, хоча й має мінімальну вартість. Якщо, 

навпаки, кожна р.о. засобів може бути оперативно перерозподілена по будь-якому об’єкту з 

їх множини, то основний ресурс БС є абсолютно оперативно керованим, але має 

максимальну вартість. 

Перерозподіл засобів по об’єктах застосування повинний обов’язково робитися в 

наступних випадках, які суттєво впливають на рівень загального ймовірного бойового 

ефекту для завданої системи об’єктів: 

істотно змінилися характеристики об’єктів )m,1i,x,q,a,p,c( ijijijijj   на момент 

підготовки операції в порівнянні з моментом розробки (на період бойового чергування) 

попереднього плану розподілу засобів ; 

змінилися в процесі бойового чергування значення внутрішніх параметрів ЗіВТ та 

рівень кваліфікації особового складу сил, які впливають на ймовірність влучення в ціль із 

потрібною точністю; 

змінилася кількість «боєготових» р.о. засобів систем ЗіВТ (втрата боє-здатності, бойові 

втрати частки засобів), що впливає на фактичну кількість р.о. в основному (при бойовому 

чергуванні) плані їх розподілу по об’єктах; 

розрахунок декількох оперативних планів розподілу засобів по об’єктах для варіантів 

плану операції (у відповідь на варіанти можливих дій противника). 

Перший і другий випадки пов’язані з достатньо тривалими у часі змінами внутрішніх 

параметрів засобів та цілей, а також рівнем вишколу особового складу сил, що потребує 

перерахунку основного плану (на новий тривалий період бойового чергування) і тому не 

належать до оперативного управління.  

Третій та четвертий випадки зміни оперативної обстановки по ресурсах та об’єктах 

характерні для періоду бойових дій і тому потребують розрахунку «оперативних» планів 

перерозподілу  боєготових (на момент планування)  засобів по об’єктах застосування.  

Припустимо, що кожна р.о. засобів має нормативну (для даної системи ЗіВТ) 

ймовірність втрати боєздатності q0. Знайдемо крайнє (наближене до «1») значення ймовірної 

загальної кількості R р.о. засобів, що разом «відмовили», з їх загальної кількості N р.о., 

користуючись біноміальним законом розподілу ймовірності відмови кожної частки засобів, 

яке задовольняє умову  

.QS)q1(qC)N/R(Q kN
R

0k

o

k

o

k

N  



                                        (7) 

 

Тут кожна складова суми є ймовірністю q(k) втрати рівно k  засобів з N. Оскільки R у явному 

вигляді з (7) не визначається, то знайдемо його ітераційною процедурою накопичення суми в 
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лівій частині при послідовному зростанні k на 1, поки не буде виконуватися дана нерівність. 

Останнє значення k й буде дорівнювати R.  

На рис.1 показана типова гістограма біноміального розподілу частинних ймовірностей 

повної групи подій  

N,0k),q1(qC)k(q k

o

k

o

k

N  , 

 

значення кожної дорівнює площі відповідного «зубця» гістограми. Очевидно, сумарна площа  

усіх «зубців» дорівнюватиме одиниці через те, що усі значення  k  складають  «повну»  групу  

 

 
Рис. 1. Гістограма біноміального розподілу частинних ймовірностей повної групи подій  

 

подій. Якщо сумарна площа зубців, починаючі з q(0)  і закінчуючи  q(r), досягає, згідно (7), 

значення, «близького» до 1 (наприклад, 95.0QS  ), то це є критерієм настання з ймовірністю 

QS складної події одночасної відмови не більш R засобів із N .   

Тепер можна завчасно обчислити усі, «вкладені» в основний план (на період бойового 

чергування) X
o
(N), оптимальні плани розподілу фактично боєздатних засобів по 

централізовано призначених об’єктах  

 

 )RN(X),...,1N(X oo  ,                                                      (8) 

 

які, на відзнаку від «основного» X
o
(N), є оперативними планами ціле-розподілу. В цьому 

випадку оперативне управління буде полягати у переході від основного плану к тому з 

оперативних, який найкраще відповідає поточній обстановці по стану ресурсу засобів.    

Якщо втрачено Rk   р.о. засобів, то даній обстановці буде відповідати оперативний 

план  

n,1j),k(x)kN(X o

j

o  .                                                  (9)   

 

При деякому 0)k(xo

j  , згідно даному плану, на j-й об’єкт призначати засоби не доцільно 

(тобто не потрібно), і тому усі (N-k) р.о. засобів можуть не мати «спеціалізації» по даному j-

му об’єкту. Якщо ж 0)k(xo

j  , то необхідно, щоб по j-му об’єкту мали спеціалізацію 
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}k)k(x{ o

j   р.о. засобів з N, оскільки можуть бути втрачені k р.о. засобів саме даної j-й 

спеціалізації. 

Таким чином, потрібна кількість р.о. засобів з необхідною спеціалізацією по кожному j-

му  об’єкту  визначається співвідношенням  
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jj
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max .                                             (10) 

 

Тоді буде гарантовано реалізованим будь-який оперативний план (8). 

Одержаний вираз дозволяє скласти матрицю потрібної «універсальності» N=m   засобів  

(з «індивідуальним» набором спеціалізацій) по n об’єктах  

 

nmijnm uU
  ,                                                           (11) 

 

де кожний елемент матриці може приймати наступні значення  

uij = 1, якщо і-та р.о. засобів має спеціалізацію по j-му об’єкту; 

uij = 0 – у протилежному випадку. 

При творенні матриці універсальності (11) необхідно, щоб кількість «одиниць» в 

кожному j-му стовпчику дорівнювала знайденому у (10) значенню y, а кількість «одиниць» в 

кожній і-й  стрічці була, по можливості, однаковою, оскільки «однорідні» по універсальності 

засоби повинні мати однакову кількість спеціалізацій як показник їх ступеню 

універсальності. 

Тоді матриця універсальності (11) буде мати вигляд  


 nmijnm )0,1(uU                                                         (12) 

 T1 … Tj … Tn  
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де       zi – і-та р.о. засобів; 

yj – кількість р.о. засобів з потрібною j-ю спеціалізацією; 

si  – кількість спеціалізації (міра універсальності) і-ї р.о. засобів. 

Засоби, що мають спеціалізацію по однаковим об’єктам, входять у свій клас 

спеціалізацій – відповідну підмножину (A,B,…,F), для даної множини яких повинні 

виконуватися умови – 

}z{F...BA;ØF...BA  ,                               (13) 

 

тобто «перетин» класів спеціалізацій є порожня множина і «об’єднання» класів 

спеціалізацій є множина засобів. 

Призначення спеціалізацій засобам повинно також забезпечити, по можливості, 

однакову кількість засобів у кожному класі спеціалізацій. Таким чином, процедура створення 

матриці універсальності повинна враховувати перелічену множину вимог до неї і тому 

зовсім не є стандартною.  

Але можна запропонувати наступний порядок присвоювання значень елементам 

матриці (11), який дає задовільний результат. 

Починаючі зі стрічки z1, заповнюється стовпчик T1 «одиницями» в кількості y1 підряд, 

потім робиться перехід «праворуч» (у стовпчик  T2) і «униз» до чергового елементу. Далі 
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елементи аналогічно заповнюються «одиницями» в кількості y2  підряд, і так далі.  Якщо 

заповнення стовпчика скінчилося, але ще не  усіма «одиницями» з yj заповнені елементи в 

стовпчику Tj , то заповнення елементів стовпчика продовжується «зверху», зі стрічки  z1. 

Якщо в одержаний матриці для декількох р.о. засобів кількість спеціалізації s сталася на 1 

менше, а ніж у решти, то даним р.о. засобів слід додати 1 спеціалізацію по найбільш 

важливим об’єктам.  

Комплектування формувань сил для застосування даних засобів по об’єктах 

здійснюється з обов’язковою умовою в їх склад засобів із різних класів спеціалізації.  

Між кількістю р.о. засобів, які мають спеціалізації по відповідним об’єктам, та 

кількістю спеціалізації кожної одиниці засобів існує очевидний  (з матриці універсальності) 

зв’язок  

 
 


n

1j

m

1i

ij sy ,                                                             (14) 

 

оскільки сума «одиниць» в усіх стрічках матриці універсальності дорівнює сумі тих самих 

«одиниць в усі стовпчиках.  Вважаючи засоби «однаковими» по кількості спеціалізацій (по 

універсальності), тобто  

m,1i,ssi                                                              (15) 

 

знайдемо необхідну кількість спеціалізацій, як ступінь універсальності засобів, із очевидного 

рівняння  
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Остаточно  
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Таким чином, знайдена потрібна ступень універсальності засобів, який забезпечує їх 

повну оперативну керованість в процесі бойового застосування. Відмітимо, що для s  

існують очевидні обмеження – 

ns1   ;                                                                 (18) 

 

ліва межа відповідає абсолютній спеціалізації кожного засобу, права межа – його повній 

універсальності.  

 

Планування призначень засобів  

Оперативне планування «призначень» засобів є «деталізацією» плану оптимального 

«розподілу» кількості  N засобів  по  n об’єктах застосування  

 

n,1j,xX j  ,                                                         (19) 

 

де xj – «кількість» р.о. засобів, що призначена на j-й об’єкт, і полягає у визначенні 

кожному засобу «номера» об’єкта застосування («ціле-вказуванні»), тобто визначені 

«вогневих» завдань засобам з урахуванням їх «універсальності» (спеціалізацій).  

Нехай основний план «призначень» засобів, що відповідає основному оптимальному 

плану «розподілу», завдається матрицею  

 

  
 nmij

o

nm v)}N(X{Π                                                     (20)  
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 T1 … Tj … Tn  

z1 v11 … v1j … v1n (1) 

… … … … … … … 

zi vi1 … vij … vin (1) 

… … … … … … … 

zm vm1 … vmj … vmn (1) 

 x
o

1 … x
o

j … x
o

n  

де vij – елемент матриці, який приймає значення «1», якщо і-й засіб призначений на j-й 

об’єкт, чи «0» – у протилежному випадку. Очевидно, в кожній стрічці матриці повинна бути 

тільки одна «одиниця» засобів може бути фактично застосована тільки по одному з об’єктів, 

тому  





n

1j

ij m,1i,1v ,                                                           (21) 

а в кожному стовпчику матриці кількість «одиниць» повинна дорівнювати відповідній 

компоненті n,1j,xo

j   оптимального плану «розподілу» Х
о
, тобто 





m

1i

ij n,1j,1v .                                                           (22) 

Основна вимога до матриці призначень (20) – сувора збіжність індексів її «одиничних» 

елементів з індексами відповідних «одиничних» елементів матриці універсальності (12) – 

 

 )1v()1u( rsrs  .                                                        (23) 

 

Нехай відомий «основний» (при бойовому чергуванні) оптимальний план розподілу N 

засобів по п  об’єктах  n,1j,x)N(X o

j

o  , для якого складена матриця універсальності (12) 

й матриця призначень (20). Якщо на момент початку бойових дій R одиниць засобів з N, 

згідно (7), втратили боєздатність, то необхідно застосувати решту засобів у відповідності до 

оперативного оптимального плану їх ціле-розподілу  

 

n,1j),R(x)RN(X o

j

o  .                                                 (24)  

 

Перетворимо матрицю основного плану призначень (20) у відповідну до оперативного 

плану розподілу (23) матрицю оперативного плану призначень  

 

)}RN(X{Π o

nm  .                                                          (25) 

 

Для цього в матриці викреслюємо R стрічок, що відповідають номерам небоєздатних 

одиниць засобів, і заповнюємо знову матрицю «одиничними» елементами так, щоб 

виконувалися умови: 

усі «одиничні» елементи матриці призначень за своїми індексами суворо збігаються з 

відповідними «одиничними» елементами матриці універсальності; 

в кожній стрічці, крім викреслених, згідно (21), повинен бути тільки єдиний 

«одиничний» елемент;  

в кожному стовпчику матриці, згідно (22), кількість «одиничних» елементів повинна 

дорівнювати відповідній компоненті n,1j,xo

j   оптимального оперативного плану 

«розподілу» (23). 

Легко переконатися, що при «відмові» k  одиниць засобів з їх кількості N загальна 

кількість оперативних планів «призначень», які відповідають оперативному плану (8) 
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«розподілу» (N-k) засобів, дорівнює k

NC . Тоді загальна кількість планів призначень для 

R,...,1,0k   дорівнюватиме  
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N CCCC .                                                      (26) 

 

Завчасне створення множини оперативних планів призначень та їх зберігання у пам’яті 

засобів інформатизації забезпечує потрібну оперативну керованість засобів, але воно 

пов’язане з вирішенням складної задачі зберігання великих інформаційних масивів даних 

планів застосування та швидкої їх швидкої селекції при оперативному управлінні військами і 

зброєю. 

Висновки. Розглянуті проблемні задачі узгодження характеристик засобів бойових 

систем щодо потрібного рівня їх оперативної керованості згідно поточній обстановці в акті 

бойового застосування БС дозволяють підвищити ефективність БС по даному фактору. 
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ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЕЙ  

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЕТЕКТОРОМ НА ОСНОВЕ CdZnTe 

 
У статті запропоновано нову побудову цифрового гама-спектрометру, що дозволяє 

ефективно використовувати розрядність апаратури цифрового перетворення й у такий спосіб 

підвищити розв'язну здатність спектрометра при високій частоті завантаження. Наведені 

якісні зображення, що дозволяють вибирати параметри спектрометра при його практичній 

реалізації. 

Ключові слова: гама-спектометр, дискретизація сигналу, коефіцієнт підсилення, імпульс, 

локальний мінімум і максимум. 

 

В статье предложена новое построение цифрового гамма-спектрометра, позволяющая 

эффективно использовать разрядность аппаратуры цифрового преобразования и таким образом 

повысить разрешающую способность спектрометра при высокой частоте загрузки. Приведены 

качественные изображения позволяющие выбирать параметры спектрометра при его 

практической реализации. 

Ключевые слова: гамма-спектометр, дискретизация сигнала, коэффициент усиления, 

импульс, локальный минимум и максимум. 

 

In clause the new construction the scale-spectrometer allowing effectively to use word length of the 

equipment of digital transformation is considered and thus to raise resolution of a spectrometer at high 

frequency of loading. Qualitative images allowing are resulted to choose parameters of a spectrometer at 

its practical realization. 

Keywords: scale- spectrometer, digitization of a signal, factor of strengthening, impulse, local 

minimum and maximum. 

 

Вступление и постановка задачи. Разработке систем (устройств) определения уровня 

гамма-излучениий последних 20 лет уделяется особое внимания как в Украине, так и в мире. 

Это связано во-первых с ядерными катастрофами, прежде всего в Чернобыле – в 1986 году и 

на Фукусиме – в 2011 году и, во-вторых, с якобы менее значительными событиями и 

рисками, которые могут быть точечными, однако не менее коварными. Это и ядерный 

терроризм, и изотопная контробанда, и нарушение экологических норм и т.д. Сегодня стоит 

задача повышения эффективности определения уровня гамма-излучения, как одного из 

наиболее опасных факторов для человечества.  

Реализовать такую задачу можно во-первых, за счет усовершенствования (повышения 

чувствительности и метрологической точности) датчика (сенсора) и во-вторых, за счет 

усовершенствования методов обработки сигналов от сенсоров для повышения мобильности 

и оперативности работы детектора, для создания возможностей контроля не только в точке, а 

и в двух- или трехмерном пространстве и т.п. 

Авторами данной статьи проведено ряд исследований в обоих из этих направлений. 

Некоторые из них опубликованы в [1-7]. 

Представленная статья посвячена разработке методов снижения погрешностей 

измерения характеристик полей гамма-излучения за счет аппаратных решений обработки 

сигналов от сенсоров. 

Исследования, проведенные автором показали, что применение CdZnTe для измерения 

мощности дозы ограничивается тем, что чувствительность детектора и интересуемом 

диапазоне энергий -излучения изменяется более чем в 10 раз ("ход с жесткостью"). Для 

снижения погрешности, обусловленной зависимостью чувствительности CdZnTe-детектора 

от энергии -излучения, предлагается использовать цифровую коррекцию выходного 
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сигнала. Коррекция осуществляется путем изменения частоты импульсов на выходе 

детектора в зависимости от энергии зарегистрированного излучения. Численное значение 

коэффициента изменения скорости счета определяется на основании аналитической 

зависимости отношения чувствительности детектора к регистрируемому -излучению и 

чувствительности к -излучению с энергией на которой проводилась градуировка детектора 

[6, 7]. Таким образом современный блок детектирования мощности дозы гамма-излучения по 

существу является специализированным спектрометром. 

Применение цифровой обработки сигналов в гамма спектрометрах позволяет 

обеспечить более высокие значения разрешения, стабильности и нагрузочной способности 

(входной загрузки) по сравнению с аналоговыми методами [8]. Поскольку современная 

элементная база позволяет производить оцифровку сигнала прямо после предусилителя, то 

представляют интерес методы прямой обработки последовательности входных импульсов в 

отличие от цифровых методов реализации подходов, характерных для аналоговой 

аппаратуры [8]. Построение энергетического спектра в гамма спектрометре предполагает 

выделение во входной последовательности импульсов с длительностью переднего фронта в 

заданных пределах (порядка 20 нс для высокотемпературных полупроводниковых 

детекторов), определение их амплитуды и построения гистрограммы — сколько импульсов 

какой амплитуды поступило на вход за заданное время. Самым ответственным моментом 

этой процедуры является определение амплитуды входных импульсов. 

Основная часть. На рис. 1 приведено внемасштабное изображение типового отрезка 

выходного сигнала предусилителя, содержащий два импульса [9]. Длительность переднего 

фронта отдельного импульса - 20 нс, постоянная спада заднего фронта - 20 мкс. Амплитуда 

выражена в дискретах АЦП. Наиболее простой способ определения амплитуды импульса в 

такой входной последовательности — нахождение разности между локальным минимумом и 

последующим локальным максимумом. Введем следующие обозначения входного сигнала. 

 tf1 - функция, описывающая спад первого импульса; 

 tf 2  - функция, описывающая спад второго импульса. 

 

Рис. 1. Входные импульсы 

Тогда амплитуда второго импульса находится как 

    2132* tftfA  , (1) 

где 3t  и 2t  -моменты времени, обозначенные на рис. 1. 

Истинная амплитуда импульса 

    3132 tftfA  . (2) 
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Отсюда ошибка определения амплитуды равна 

    3121* tftfAAdA  . (3) 

Поскольку постоянная спада импульсов определили физическими характеристиками 

датчика и предусилителя, то она имеет постоянную величину для всех входных импульсов 

[9]. Тогда абсолютную величину входного сигнала в момент 1t  можно выразить следующим 

образом: 
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где nA  - амплитуда n-ого импульса; 

n  - время между максимумом n-ого импульса и моментом 1t ; 

neAn


  - абсолютная величина хвоста n-ого импульса в момент 1t . 

Аналогично для моментов 2t  и 3t  
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где 12 ttt  , 

13 ttT  . 

Подставляя (5) и (6) в (3) получим 

    Tt eetfdA   11 . (7) 

Поскольку  

     tTttttt  2313 , (8) 

где 23 ttt    длительность переднего фронта, то 

    111   tT eetfdA . (9) 

Из выражения (7) видно, что ошибка определения амплитуды зависит от последнего 

максимума сигнала  11 tf  (сумма амплитуды последнего импульса и спадов от предыдущих 

импульсов0, от времени между последним и определенным импульсами Т и от длительности 

переднего фронта определяемого импульса t : 

   tTtfÔdA  ,,11 . (10) 

Для качественного анализа полученной зависимости от величины загрузки 

спектрометра (количество импульсов, поступающих на вход за 1 сек) будем полагать, что на 

вход поступают импульсы одинаковой амплитуды А. Тогда математическое ожидание на 

входе АЦП 
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где ÌÒ  - математическое ожидание периода следования импульсов; 

3Ì 1 FÒ  , где F3  - частота загрузки. 

Подставляя (11) в (9) получаем 
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Для А=700, 91020   сек на рис. 2 приведен график зависимости математического 

ожидания ошибки в зависимости от частоты загрузки. Из графика видно, что величина 

ошибки при частоте загрузки порядка 10
6
 Гц может достигать 1-2 % входного сигнала. 
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Рис. 2. Зависимость ожидаемой ошибки от частоты загрузки при определении 

амплитуды методом непосредственного измерения амплитуды между минимумами и 

максимумами  

 

 

 

 

Рис. 3. Энергетический спектр при определении амплитуды методом непосредственного 

измерения амплитуды между минимумами и максимумами 
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Рис. 4. Часть спектра, приведенного на рис. 3, в укрупненном масштабе 

При дискретизации сигнала с выхода предусилителя, характерный вид которого 

приведен например, в [1], ошибка в определении амплитуды импульсов возникает 

вследствие непопадания отсчета дискретизации переднего фронта отдельного импульса - 20 

нс, постоянной спада заднего фронта - 20 мкс. Поэтому при частотах дискретизации от 10 

МГц и выше можно считать форму пика импульса на интервале дискретизации треугольной 

(рис. 5). 

Известно, что распределение моментов начала импульсов предусилителя является 

Пуассоновским. Согласно свойствам Пуассоновского процесса момент попадания вершины 

импульса (начала импульса) в интервал времени  

  nttnT  1 , 

где t  период дискретизации,  

3,2,1n  распределен по равномерному закону. Так как форма импульса на 

интервале времени, длительностью t  от начала импульса, является линейной, то и 

распределение амплитуды максимальных выборок входного процесса будет равномерным в 

диапазоне от A  до *A . 

 

 
Рис. 5. Форма импульса на интервале времени, равном периоду дискретизации t  от 

начала импульса 
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Максимальная ошибка в оценке амплитуды импульса составит: 

 teAAA  1*      (13) 

где A  - истинная амплитуды импульса; 

*A - амплитуда выборки, смещенной от начала импульса на t  (  - бесконечно 

малая величина); 
91020   сек, постоянная спада заднего фронта; 

t  - период дискретизации по времени. 

Математическое ожидание амплитуды максимальной выборки 
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     (14) 

Дисперсия ошибки в амплитуде  
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График зависимости амплитуды максимальной выборки от частоты дискретизации 

приведен на рис. 6, где для определенности истинная амплитуда входных импульсов принята 

равной 700 уровням квантования АЦП. 

Таким образом, полученные соотношения позволяют оценивать влияние частоты 

дискретизации на величину смещения пиков энергетического спектра и разрешающие 

свойства спектрометра при выборе параметров его аппаратной реализации. 

При использовании прямой цифровой обработки высокое разрешение достигается за 

счет эффективного использования разрядности АЦП. 

Для этого схема спектрометра должна учитывать особенности выходного сигнала 

предусилителя, типовой вид которого приведен на рис. 7. 

Передний фронт импульсов определяется током, порождаемым движением электронов 

и дырок в детекторе, задний фронт - постоянной разряда RC цепочки в предусилителе, 

постоянная составляющая - большой величиной спада заднего фронта импульса (порядка 20 

мкс) по сравнению со средним пределом следования импульсов. 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости ошибки дискретизации от частоты дискретизации 
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Рис. 7. Типовой вид выходного сигнала предусилителя 

 

Поэтому для эффективного использования разрядности АЦП из входного сигнала АЦП 

должна быть вычтена постоянная составляющая и динамический диапазон изменения 

сигнала должен быть согласован с диагностическим диапазоном АЦП. Соответствующая 

схема приведена на рис. 8. 

Максимальный коэффициент усилителя в БУ1 выбирается таким, чтобы при измерении 

минимального фона сигнал на входе АЦП соответствовал его динамическому диапазону. 

Минимальное значение коэффициента усиления должно согласовывать входной сигнал 

динамическим диапазоном АЦП при максимальной частоте загрузки импульсами 

максимальной возможной амплитуды и нулевом значении смещения. 

Для качественной оценки диапазонов изменения коэффициента усиления и смещения 

воспользуемся соотношением (5). При поступлении с предусилителя экспоненциальных 

импульсов с параметрами: А - амплитуда;  - постоянная спада заднего фронта; 

математическое ожидание периода следования импульсов. 

 

 
 

Рис. 8. Схема цифрового спектрометра: 

 - сумматор; БУ - буферный усилитель; ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь 
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где МТ  - математическое ожидание периода следования импульсов; 

3М 1 FТ  , где 3F  - частота загрузки. 

Необходимо отметить, что сумматор, указанный в схеме на рис. 8, может быть 

совмещен с предусилителем. Такой вариант схемы позволяет не только эффективно 

использовать разрядность АЦП, но и отодвинуть порог наступления запирания 

предусилителя в сторону более высоких значений частоты загрузки. 

Выводы. Таким образом, предложено новое построение цифрового гамма-

спектрометра, которое позволит эффективно использовать разрядность АЦП и таким 

образом повысить разрешающую способность спектрометра при высокой частоте загрузки. 

Приведены предложения, позволяющие выбирать параметры спектрометра при его 

практической реализации. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

У статті розкриваються основні поняття інформаційної безпеки, особливості впливу 

процесів глобалізації на інформатизацію сучасного суспільства. Проводиться аналіз основних 

загроз інформаційній безпеці та необхідності захисту інформації від глобальних небезпек. 

Досліджується роль і місце інформації у забезпеченні національних інтересів суспільства і 

держави, та процесів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки в сучасних умовах. 

Ключові слова: інформаційна безпека, інформація, інформаційна уразливість держави, 

інформаційна сфера, глобальні небезпеки і загрози в інформаційній сфері, інформаційно-

психологічний вплив, інформаційно-психологічна війна. 

 

В статье раскрываются основные понятия информационной безопасности, особенности 

влияния процессов глобализации на информатизацию современного общества. Проводится 

анализ основных угроз информационной безопасности и необходимости защиты информации 

от глобальных опасностей. Исследуется роль и место информации в обеспечении национальных 

интересов общества и государства, и процессов, связанных с обеспечением информационной 

безопасности в современных условиях. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информация, информационная 

уязвимость государства, информационная сфера, глобальные опасности и угрозы в 

информационной сфере, информационно-психологическое воздействие, информационно-

психологическая война. 

 

The article covers the basic concepts of informative security, features of influence of processes of 

globalization on informatization of modern society. The analysis of the major threats informative security 

and the necessity of protection from global dangers. Investigation of the role and place of information in 

providing of national interests of society and the state and processes, related to providing of informative 

security in today's environment. 

Keywords: information security, information, information vulnerability of the state, the information 

sector, global risks and threats in the information field, information and psychological impact of 

information and psychological war. 

 

Вступ. На початку ХХI століття в процесі розвитку людської цивілізації відбулися 

радикальні трансформації, які в подальшому визначатимуть ключові напрями розвитку 

людства. Внаслідок наростання глобалізації формується і принципово новий формат 

світового порядку. Національні, регіональні і тим більш глобальні міжнародні процеси 

постають досить невизначеними і носять суперечливий характер, постійно виникають нові 

виклики та загрози глобальній стабільності національної безпеки держави. 

Найбільш важливим та впливовим ресурсом держави в сучасних умовах постає 

інформація. Проте, з іншого боку виникає проблема її рушійної сили. Використання 

інформації як ресурсу в свою чергу призводить до різкого зростання вимог до формування 

інформаційної політики держави та її складової частини - інформаційної безпеки. Сьогодні 

особливо актуальним є вираз, який свого часу висловив англійський прем’єр У. Черчилль, – 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом». 

Глобалізація світових політичних і економічних процесів характеризується 

швидкоплинними процесами інформатизації, невід’ємною складовою яких є інтенсивне 

використання досягнень сучасних інформаційних технологій. За цих умов зростає 

інформаційна вразливість держави, роль і значення непрямих методів впливу на перебіг 

політичних та економічних процесів, виникає проблема захищеності людини від залежності 

інформаційних технологій. Свого часу китайський стратег Сунь-Цзи вважав, що: якщо знаєш 

противника і знаєш себе, бийся хоч сто разів, небезпеки не буде, якщо знаєш себе, а його не 

знаєш, один раз переможеш, інший раз зазнаєш поразки; якщо не знаєш ні себе, ні його, 

кожен раз, коли будеш битися, будеш терпіти поразки [1].  
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Сьогодні правомірно стверджувати, що чим більшими інформаційними можливостями 

володіє держава, тим імовірніше вона домагається стратегічних геополітичних переваг. 

Цілком закономірно, що в період масової інформатизації всіх сфер людської діяльності та 

розвитку світової цивілізації однією з найважливіших складових національної та 

міжнародної безпеки стала інформаційна безпека, як стратегічний національний ресурс 

держави. За сутністю поняття та змістом інформаційна безпека – механізм захисту, що 

забезпечує цілісність, достовірність і повноту інформації та методів її обробки, доступність і 

конфіденційність. В сучасних умовах «інформаційна безпека» має розглядатися не тільки в 

плані захисту державних секретів, але і в плані використання результатів світової 

інформаційної революції. В формуванні сучасного світового порядку інформаційна перевага 

буде найважливішою складовою військової стратегії.  

Враховуючи цілі та завдання політики інформаційної безпеки, варто виділити чотири 

основні напрями забезпечення інформаційної безпеки: 

1) забезпечення інформаційної достатності (визначення надійності джерел інформації) 

для прийняття рішень; 

2) захист інформації, тобто захист інформаційного ресурсу; 

3) захист та контроль національного інформаційного простору, тобто систем 

формування масової свідомості; 

4) присутність у світовому інформаційному просторі. 

Достовірна та своєчасна поінформованість суспільства сьогодні дає змогу приймати 

зважені та правильні рішення. А процеси які сьогодні відбуваються в інформаційній сфері 

служать найчастіше каталізатором для інших соціальних процесів. Інформація стала не лише 

джерелом знання, вона дозволяє стежити за подіями, які відбуваються в усьому світі, є 

засобом здобуття міжнародного авторитету та влади, а також одним з головних засобів в 

протистоянні на міжнародній арені, з метою встановлення панування провідних держав в 

глобальному інформаційному просторі. У сучасному світі немає нічого, що могло б так 

значно впливати на всі сфери життєдіяльності як інформаційні процеси, а тому відстоювати 

свої позиції в інформаційному протиборстві буде набагато легше тим країнам, які матимуть 

гармонійно розвинуте та надійно захищене інформаційне суспільство. Під інформаційним 

впливом люди та суспільства обирають лінію поведінки, задовольняють і реалізують 

інтереси, адаптуються за допомогою набутих знань, передають новим поколінням досвід 

минулого та одночасно прогнозують майбутнє. 

Одне із головних завдань сучасної держави – гарантування інформаційної безпеки 

особистості, яка характеризується захищеністю її психіки і свідомості від небезпечних 

інформаційних впливів: маніпулювання, дезінформації, спонукування до певних дій, образ 

тощо [2].  

Останнім часом інформація все частіше визначається як стратегічний національний 

ресурс, одним з основних багатств держави, а також основним ресурсом майбутнього, 

підвладного лише тим членам суспільства, хто володітиме необхідними знаннями і буде 

добре підготовлений до навігації в інформаційному просторі. В швидкоплинних процесах 

інформатизації сучасного світу практично жодна з країн не в змозі забезпечити власну 

інформаційну безпеку. У цьому криється і небезпека для подальшого розвитку суспільства, 

тому що досягнення в галузі забезпечення інформаційної безпеки можуть бути використані 

як на благо, так і на шкоду розвитку людства в майбутньому. Адже, глобальні небезпеки і 

загрози в інформаційній сфері сьогодення тісно переплітаються з інформаційною безпекою, 

а з поняттям "інформаційна безпека" невід'ємно пов'язане поняття "інформаційна загроза". 

Основні загрози інформаційної безпеки в сучасних умовах. Інформація завжди була 

рушійним фактором соціального прогресу. Люди завжди виробляли, збирали, поширювали 

або крали інформацію. Протягом останніх десятиліть економічний та технічний розвиток 

суспільства значно змінив масштаби цієї діяльності. Становлення інформаційного 

суспільства без перебільшення є ознакою цивілізаційного зростання. Час змінив не стільки 

суть інформації, скільки інтенсивність впливу, змінив контексти її застосування. 
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Інформаційний фактор, який з'явився з розвитком інформації перетворився на геополітичний 

феномен, в якому детермінує характер і зміст еволюції земної цивілізації, розвиток взаємин 

між державами та окремими народами.  

Аналіз досліджень показує, що зміна тисячоліть відбулася на тлі бурхливого розвитку 

інформаційних технологій. Інформаційна складова стала відігравати дедалі важливішу роль у 

всіх сферах життєдіяльності людської цивілізації, нести в собі як творчу, так і руйнівну силу, 

але інтенсивніше, ніж це було раніше. Сучасні наукові відкриття в інформаційних 

технологіях виникають, у тому числі, завдяки дослідженням і розробкам у військовій сфері, 

прагненні військових вчених адаптувати будь-які технологічні новинки під свої потреби, 

беручи до уваги, що загроза війни в майбутньому не втратить свого значення як інструменту 

міжнародної політики. Широка інформатизація збройних сил створила якісно нову ситуацію 

в розвитку військової справи.  

Наочною ілюстрацією цього є збройні конфлікти і війни останніх десятиліть. Їх аналіз 

зі всією очевидністю свідчить про те, що хід і результат бойових дій будь-якого масштабу в 

сучасному світі багато в чому визначаються мистецтвом ведення інформаційного 

протиборства. Формами ведення якого в сучасному світі стали інформаційні війни (ІВ), 

спеціальні інформаційні операції (СІО) та акти зовнішньої інформаційної агресії (АЗА) [3]. 

Варто враховувати, що загрози інформаційних війн XXI століття стали витонченішими, 

а тому небезпечнішими. Так четверта стаття проекту Ради Безпеки РФ розробленої спільно з 

МЗС нової конвенції ООН "Про забезпечення міжнародної інформаційної безпеки" докладно 

перераховує основні загрози, які повинні бути усунені для нормального і стабільного 

розвитку світового інформаційного простору. Серед них: 

- використання інформаційних технологій для ворожих дій і актів агресії; 

- підрив політичної, економічної та соціальної систем однієї держави іншою; 

- маніпулювання потоками в інформаційному просторі інших держав з метою 

спотворення психологічної та духовного середовища суспільства; 

- масована психологічна обробка населення для дестабілізації суспільства і держави; 

- визнання інформаційної зброї як нового глобального виду зброї масового ураження, 

катастрофічного за наслідками свого застосування.  

В сучасному інформаційному суспільстві, на порозі якого стоїть прогресивне людство 

життєві стандарти не нав'язуються силою, а вміло пропагуються і поширюються за 

допомогою новітніх технологій. У всьому світі йдуть перегони за технологіями, захистом 

комунікаційних систем, конфіденційною та компрометуючою інформацією, а управління 

інформаційними потоками перетворюється у вирішальний фактор завоювання, збереження 

та утримання влади. Неконтрольований потік інформації – це одна з найважливіших ознак 

сьогодення, полем бою якого є інформаційний простір, на якому за допомогою ЗМІ, шляхом 

маніпулювання суспільною свідомістю населення та впливу на устрій держави можна 

руйнувати цінності, а саме її політичну незалежність, державний суверенітет та 

територіальну цілісність. Сучасне суспільство живе на 50-70% у віртуальній реальності і 

трансформація в цьому символічному світі свідомості відбуваються дуже швидко. Частину 

життя людство вже живе "в телебаченні". В нав'язаних стереотипах, штучній картині світу в 

полоні маніпулятивних технологій. Девізом XXI століття стала інтелектуальна 

конкурентоспроможність. Технологічні ж проблеми є невеличкою частиною проблеми 

інформаційної безпеки держави.  

Не встигло світове співтовариство поставити надійний заслін випробувань, поширення 

та застосування ядерної зброї – найбільшої небезпеки XX століття, як зустрілося з новою 

глобальною загрозою безпеки XXI століття – інформаційною зброєю. Сучасна інформаційна 

зброя або як її ще називають "троянський кінь XXI століття" принципово відрізняється від 

усіх інших засобів ведення війни тим, що з її допомогою можуть вестися (і вже ведуться) 

неоголошені та невидимі світові війни і що об'єктами впливу цієї зброї є, передусім, цивільні 

інститути суспільства та держави – економічні, політичні, соціальні тощо. Крім того, вперше 

військова стратегія використання інформаційної зброї виявилася тісно пов'язаною з 
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цивільним сектором майбутнього розвитку держави і стала багато в чому від нього залежати. 

Проблеми розробки, використання та захисту від інформаційної зброї вже сьогодні стали 

вищими пріоритетами в політиці національної безпеки США та інших західних країн. 

Інформаційні війни (ІВ) стали війнами «нового покоління», що використовують спеціальне 

структурування інформації, організацію її подання, маніпулювання, дозування, колажування 

тощо.  

В умовах радикальної трансформації глобальних структур безпеки будь-яка сучасна 

держава має реальні можливості активізувати свої зусилля на міждержавному рівні, де 

проблеми безпеки тісно пов’язані з рішенням економічних питань, інформатизацією 

суспільства, формуванням і суттєвим впливом на інформаційний простір. В цій площині 

Пентагон визнав інформаційний простір, як середовище для ведення бойових дій, поряд з 

землею, водою, повітрям і космосом. Він розробив нову військову концепцію проти Китаю, 

витриману в стилі "холодної війни", план якої передбачає підготовку військово-повітряних, 

військово-морських сил, а також морської піхоти США до протидії загрозам китайських 

засобів протидії противнику, включаючи протисупутникову зброю, кіберзброю, підводні 

човни, літаки-невидимки і ракети далекого радіусу дії, за допомогою яких можуть бути 

завдані удари по авіаносцях. Передбачається, що збільшення суми витрат на військовий 

бюджет США будуть спрямовані на вирішення таких пріоритетних питань як кібербезпека 

(заплановано 2,3 млрд. дол. США на 2012 рік). Пропаганда інформаційної зброї активно 

ведеться в США, і ці пропагандистські заходи не випадково пов'язані зі стратегічними 

ініціативами створення Національної та Глобальної інформаційних інфраструктур. 

Пояснення прості: адже основу практично всіх напрямків міжнародної і внутрішньої 

політики США складає ідея лідерства цієї країни у світі. Технологічні досягнення США 

разом з сильною і динамічною економікою дозволяють демонструвати могутність країни. 

Інформаційна зброя, що базується на самих передових інформаційних і телекомунікаційних 

технологіях, сприяє вирішенню цього завдання і прокладає світовий політичний фарватер. У 

США для опису інформаційного протиборства найчастіше використовуються такі терміни, 

як "інформаційні операції" (ІС) («Information operations»), "інформаційна боротьба" 

(«Information warfare») [4].  

Класик та ідеолог інформаційних війн Мартін Лібікі визначає інформаційну війну як 

використання інформації для атаки на інформацію. М. Лібікі інформаційну боротьбу на 7 

типів: 

1) командно-управлінська війна (Command-and-control) націлена на канали зв'язку між 

командуванням і виконавцями. Перерізаючи "шию" (канали зв'язку) нападаючий ізолює 

"голову" від "тулуба";  

2) розвідувальна війна (Information Based Warfare) - це збір важливою у військовому 

відношенні інформації (наприклад, напад) і захист власної;  

3) психологічна війна (Psychological) - це пропаганда, промивання мізків, інформаційна 

обробка населення ворожої держави. Сюди ж входить і так звана війна культур 

(Kulturkampf);  

4) електронна війна (Electronic) спрямована проти засобів електронних комунікацій - 

радіозв'язку, радарів, комп'ютерних мереж; 

5) хакерська війна (Hackerwar) - породження інформаційної ери. Передбачає диверсійні 

дії проти цивільних (на відміну від електронної війни, де цілі - виключно військові) об'єктів 

противника та захист від них (наприклад, злом банківських мереж); 

6) економічна інформаційна війна (Economic Info-Warfare) має дві форми: інформаційна 

блокада (спрямована проти США) та інформаційний імперіалізм (метод самих США);  

7) кібервійни (Cyberwar), які Лібікі відділив від "звичайного" хакерства. Їх мета - 

здійснення інформаційного тероризму (захоплення комп'ютерних даних, що дозволяють 

вистежувати і шантажувати виконавців). 

Лібікі зазначає складність чіткого визначення, хто саме здійснив атаку, тим більше що 

в цьому ще слід переконати третю сторону. Це парадоксальна особливість кібервійни. 
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Сучасні кібервійни з боку США ведуться в поєднанні з інформаційно-пропагандистською 

кампанією проти країн – об'єктів кібернападів [5].  

Широка інформатизація в сучасних умовах створила в різних державах і їх збройних 

силах якісно нову ситуацію. Наочною ілюстрацією її практичного прояву служать останні 

збройні конфлікти і локальні війни. З бурхливим розвитком у світі інформаційної сфери, 

інформаційних ресурсів, інформаційних і телекомунікаційних технологій, електронних 

засобів масової інформації посилюється загроза інформаційного протиборства, що дістала 

назву «інформаційної війни». Інформаційне протиборство поступово стає бойовим, 

розглядається як високоефективний засіб для досягнення переваги в науково-технічній, 

військовій, політичній, економічній, соціальній і духовній сферах життя суспільства тобто 

має самостійний характер серед багатьох інших форм і способів боротьби. Але на відміну від 

загрози ударної високоточної зброї, яка вражає конкретний, спеціально вибраний важливий 

об'єкт або його критичну точку, інформаційна зброя буде системоруйнівною, тобто 

виводитиме з ладу бойові цілі, економічні чи соціальні системи. Їх аналіз зі всією 

очевидністю свідчить про те, що хід і результат нинішніх і майбутніх бойових дій багато в 

чому визначаються мистецтвом ведення інформаційного протиборства. Перевага над 

противником досягатиметься через отримання різнотипної інформації, мобільності, 

швидкості реакції, точному вогневому та інформаційному впливі в реальному масштабі часу 

за численними об'єктами його економіки, військових об'єктів і при мінімально можливих 

ризиках для своїх сил і засобів.  

Загрози інформаційно-психологічного впливу перетворилися з допоміжного засобу 

проведення операцій в самостійний спосіб ведення війни. Ця реальність стала умовою 

існування сучасної цивілізації. Сучасні інформаційні та психологічні війни тісно пов'язані з 

поняттям інформаційного простору і ті, хто планує і здійснює інформаційні атаки, озброєні 

сучасними знаннями в галузі психології. При «доставці» текстів до індивідуальної та масової 

свідомості й відбувається перетин між інформаційними та психологічними війнами. Це 

дозволяє їм впливати на підсвідомість і таким способом керувати нашими вчинками. Засоби 

інформаційного впливу досягли такого розвитку, що здатні вирішувати стратегічні завдання. 

У сучасних локальних збройних конфліктах стратегічне інформаційне протиборство грає 

найважливішу роль в дезорганізації військового та державного управління, системи ППО, у 

введенні супротивника в оману. У розпорядженні військового командування з'явилася 

інформаційно-психологічна зброя, заснована на застосуванні руйнівного інформаційно-

психологічного та інформаційно-керуючого впливу на психіку людини для управління її 

поведінкою та діяльністю або для її знищення [6]. 

По суті нові загрози об'єднані тим, що вони не знають державних, адміністративних 

кордонів, вони можуть впливати на будь-яку державу світу, на конкретну людину. У їх 

структурі особливе значення набувають інформаційні загрози, діяльність іноземних 

політичних, військових, економічних та розвідувальних структур в інформаційній сфері; 

політика домінування деяких країн в інформаційній сфері; діяльність міжнародних 

терористичних груп; розробка концепцій інформаційних війн будь-якими структурами; 

культурна експансія у відношенні до конкретної країни. В інформаційну еру інформаційна 

рівність має таку ж вагу, як політична, економічна та воєнна. Інформаційні потоки та їхні 

напрями в епоху інформації стали вирішальними факторами світового порядку, а інформація 

– глобальною проблемою людства. 

В сучасному світі загрози національній безпеці держави через інформаційну агресію 

стоять в одному ряді з такими визначеними загрозами як тероризм, етнічні чи мовні 

конфлікти, організована злочинність, корупція та ін. На сьогодні розглядати будь-які загрози 

в інформаційній сфері необхідно з урахуванням того контексту, в якому вони виникають і 

знаходять свій вияв. Світ конструюється за допомогою того, що можна позначити як 

проблемні переходи. Спочатку створюється проблема, потім країна переходить на її 

вирішення, але невдовзі виявляється, що це рішення само по собі породжує проблему, з якої 

вийти ще важче. Але зворотної дороги вже немає. Зростаюча сила інформаційної зброї 



 196 

змушує переглядати типи загроз, оскільки прийшов час зброї мирного часу – інформації. В 

сучасних умовах у прийнятті політичних i економічних рішень визначальними стають етапи 

аналізу зібраної інформації. Сьогодні основною проблемою є не отримання певної 

інформації загроз інформаційної безпеки, а її аналіз. Вимоги сучасності до інформаційної 

роботи можуть бути сконцентровані у такому гаслі: «Повідомляти своєчасно, точно, 

зрозуміло». Аналіз цієї інформації дозволить оцінювати та прогнозувати ситуацію по 

забезпеченню інформаційної безпеки, здійснити координацію діяльності і сформувати плани 

розвитку системи безпеки в цілому. 

Роль і місце інформації у забезпеченні національних інтересів суспільства і 

держави, та процесів, пов’язаних із забезпеченням її безпеки. Найважливішу роль у 

забезпеченні інформаційної безпеки грає її захищеність, створювана державою за допомогою 

ряду заходів і покликана протистояти реальним і потенційним викликам і загрозам 

національній безпеці, що з’являються як ззовні, так і виникають всередині країни. 

Захищеність національних інтересів особистості, суспільства і держави від глобальних 

небезпек і загроз в інформаційній сфері є метою діяльності по забезпеченню інформаційної 

безпеки. Загрози інформаційній безпеці, з одного боку, є організаційним компонентом 

системи управління національною безпекою, а з іншого – слугують індикатором 

ефективності її функціонування. Адже реалізація загроз і переростання їх у небезпеки 

свідчить про неефективність функціонування даної системи, і навпаки. Стало очевидним, що 

під впливом інформації всі сфери життя набувають нових якостей, але водночас зростає і 

потенційна уразливість суспільних процесів від інформаційного впливу. Інформація стала 

чинником, здатним призвести до великомасштабних аварій, військових конфліктів і поразки 

в них, дезорганізації державного управління, фінансових органів і наукових центрів. 

Недарма один з авторів «Інформаційної цивілізації» американський соціолог Елвін Тоффлер 

у книзі «Третя хвиля» задається питанням, чому у так званий вік інформації ми вступаємо 

саме сьогодні, а не сто років назад, і чому цей «інформаційний вибух» не міг «запізнитися» 

ще на століття [7]. 

Якщо наш світ відкритий для обміну інформацією з космосом, то він повинен бути 

відкритий для всіх людей на Землі, щоб своєчасно обмінюватися знаннями, особливо 

такими, які дуже потрібні всьому людству. Особливістю впливу глобалізаційних процесів на 

інформатизацію сучасного суспільства є те, що сьогодні ЗМІ, газети, а особливо телебачення, 

відрізняються тим, що намагаються звести до нуля розрив між часом висвітлення і часом 

самої події. Тобто нульовий розрив між висвітленням і подією дає нам принципово іншу 

подію. І постає проблема, яка відбивається на висвітленні: чи ми бачимо це своїми очима, чи 

очима журналіста, чи ми бачимо це в час, коли воно відбувається, чи це той або інший 

виклад, який, до того ж, буде сконцентрованим у значно менший час, ніж тривала сама ця 

подія. Сьогодні активізувалася боротьба за контроль над новими засобами, такими як 

Інтернет чи соціальні медіа. Адже саме управління увагою стало головним засобом 

управління масовою свідомістю, оскільки увага, а не інформація стала дефіцитним ресурсом. 

Править світом не той, хто має інформацію, а той, хто привертає увагу [8].  

У зв'язку з появою і прискореним розвитком електронних ЗМІ різко посилилася роль 

громадської думки, яке стало дуже впливати на суспільно-політичні процеси, особливості 

функціонування інформаційно-психологічного середовища суспільства, психічний стан 

військовослужбовців під час воєн і збройних конфліктів. Тому система формування 

громадської думки також є одним з основних об'єктів інформаційно-психологічного 

забезпечення. Отже, необхідне вивчення особливостей формування та функціонування 

громадської думки під час збройних конфліктів, на основі якого слід виробити практичні 

шляхи забезпечення психологічної безпеки військовослужбовців.  

Історичний досвід свідчить – у будь-які технологічні епохи комунікація є принципово 

двостороннім процесом, який враховує інтереси адресата та залишається чи не вирішальним 

чинником управління соціальними процесами країни. Для підготовки і ведення 

безконтактних війн необхідно: 
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1) перейти від індустріального до інформаційного суспільства; 

2) мати достатній інформаційний ресурс, насамперед космічних засобів, для 

можливості здійснення всебічного забезпечення кожного високоточного ударного чи 

оборонного засобу; 

3) забезпечити інформаційну перевагу в безконтактних війнах, що надасть нападаючій 

стороні можливість застосовувати у повітряно-космічно-морській ударній операції різнорідні 

сили і засоби, підвищувати захист своїх носіїв високоточних засобів і самих високоточних 

засобів, вводити в бій розвідувально-ударні бойові системи відповідно до завдань. 

Процеси глобалізації, пов’язані із забезпеченням інформаційної безпеки, каталізатором 

яких в останні десятиріччя стала інформатизація на основі електронних технологій, 

обумовлюють появу реальної загрози всесвітньої уніфікації, втрати народами національної 

самобутності, самосвідомості, а для цивілізації – багатоваріантних можливостей подальшого 

розвитку. У сучасних умовах глобалізації інформаційних систем без підключення до 

світового інформаційного простору країну очікує економічна руйнація. Сьогодні необхідна 

ступінь інформатизації може бути досягнута лише в суспільстві з високим науково-

технічним і промисловим потенціалом і достатнім культурно-освітнім рівнем різних шарів 

населення. У світовий інформаційний простір зможуть увійти тільки найбільш розвинуті та 

відповідно підготовлені країни. Єдиний світовий інформаційний простір неминуче вимагає 

уніфікації телекомунікаційних і інформаційних технологій країн-суб'єктів інформаційного 

співтовариства. Держави, що не мають таких передумов усебічного розвитку, усе далі будуть 

відсуватися на узбіччя соціального і технічного прогресу і стануть «вічними маргіналами 

цивілізації». Уже тепер подібна нерівномірність загрожує протистоянням розвинутих країн і 

іншого світу, загрозою нестабільності та виникнення нових сутичок і конфліктів в сфері 

забезпечення інформаційної безпеки держави.  

Висновок. Невід'ємним елементом війни майбутнього (будь то шостого, сьомого чи 

десятого покоління) буде війна інформаційна. Військові технології майбутнього будуть 

робити значну ставку на повну поразку промислової інфраструктури противника, знищення 

економіки країни та інформаційне придушення. В сучасних умовах успіх в сфері 

інформаційної безпеки може принести тільки комплексний підхід, що поєднує заходи 

чотирьох рівнів: законодавчого, адміністративного, процедурного і програмно-технічного, 

адже, інформаційна безпека завжди відносна і має динамічний характер. У кожний 

конкретний відрізок часу стан захищеності від глобальних небезпек і загроз може мати 

різний рівень, що визначається гостротою впливу глобалізаційних процесів на 

інформатизацію сучасного суспільства. Упустивши момент сьогодні, є ризик стати на поріг 

чергового витка гонки озброєнь. У цьому випадку небезпека розв'язання глобальної 

інформаційної війни, об'єктом впливу якої є найтонше досягнення еволюції – свідомість 

людини, стане реальністю. Розв'язання даної проблеми полягає в: 

- оцінці справжнього стану інформаційної безпеки; 

- особливості впливу глобалізаційних процесів на інформатизацію сучасного 

суспільства; 

- виявленні характеру глобальних загроз і небезпек, з якими держава може зіткнутися в 

найближчі 3-5 років, середньостроковій (5-10 років), довгострокової (15-20 років) 

перспективі; 

- докладенні всіх зусиль для того, щоб в XXI столітті досягнення в області 

інформаційних технологій служили виключно на благо людства; 

- попередженні загроз та контролі потоків їх потрапляння, відстеженні інформації яка 

не повинна виходити назовні та бути доступна стороннім. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРОРИЗМУ. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Стаття присвячена типології терористичних організацій, їх класифікації. Розглянуті 

різні підходи до класифікації тероризму та впорядкуванню його за певними критеріями, 

проаналізовано поняття тероризму, його складові елементи, а також розглянуто 

співвідношення тероризму та інших соціальних явищ. 

Ключові слова: типологія терористичних організацій, критерії тероризму, антитерор. 

 

Статья посвящена типологии террористических организаций, их 

классификации.Рассмотрены различные подходы к классификации терроризма и упорядочению 

его по определенным критериям, проанализировано понятие терроризма ,его составные 

элементы, а также рассмотрены соотношения терроризма и други хсоциальных явлений. 

Ключевые слова: типологиятеррористических организаций, критерии терроризма, 

антитеррор. 

 

Article is devoted to typology of the terrorist organisations, their classification. Various approaches 

to classification of terrorism and its streamlining by certain criteria are considered, the concept of 

terrorism, its components is analysed, and also parities of terrorism and other social phenomena are 

considered. 

Keywords: typology of the terrorist organisations, criteria of terrorism, anti-terror. 

 

Вступ.В багатьох роботах сучасних українських та зарубіжних вчених з питань 

тероризму було доведено, що тероризм є дуже складним соціальним феноменом, який має 

багаторівневу структуру та різноманітні форми прояву. Для боротьби проти тероризму 

велике значення має розгляд класифікації терористичних утворень, за допомогою якої можна 

дослідити та проаналізувати явища, котрі супроводжуються активізацією діяльності 

терористичних організацій.  

Проблеми сучасної класифікації тероризму 

Основна частина.Вивчення масиву актів терору в нашій державі та поза її кордоном 

дозволяє зробити висновок, що здійснені теракти можна обєктивно диференціювати за 

наступними критеріями: 

- за територією вчинення актів терору; 

- за рівнем організації виконавців теракту; 

- за характером субєктів терористичної діяльності, їх мотивами, цілями, засобами і 

методами; 

- за обєктами терору, змістом діяльності терористичних організацій та характером 

наслідків цієї діяльності; 

- за видами терористичних груп (організацій). 

За територіальною ознакою увагу можна зосередити на таких видах:  

1. Транснаціональний (особливо поширені та виключно небезпечні; характерні для 

останніх років). До подібних актів відносять наступні: 

- коли лідери терористичних угруповань можуть впливати на події, що відбуваються в 

декількох країнах; 

- матеріальна і технічна база їх діяльності, а також організаційно-політичні центри 

розташовані на територіях декількох держав; 

- жертвами терактів стають громадяни, економічні та політичні структури різних країн. 

2. Тотальний. Означає, що тероризм широко розповсюдився на території країни. Така 

ситуація виникає, коли державна влада не в змозі ефективно боротися з терористичними 

угрупованнями (Італія в 70-х-80-х рр., Палестина наприкінці ХХ ст. тощо).  

3. Селективний. Розповсюджений в обмеженому регіоні країни. Він відрізняється від 

тотального масштабом і обмеженим характером терактів. Як приклад можна навести 
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діяльність Ірландської республіканської армії, яка здійснює теракти переважно в декількох 

районах Північної Ірландії (Белфаст, Лондондеррі та прикордонна смуга з Ірландською 

республікою. Теракти спрямовуються проти англіканської релігійної общини і підрозділів 

британської армії.  

4. Локальний. Обмежується терактами на окремих обєктах як правило тактичного 

значення або спрямовує свої дії проти конкретної визначеної категорії осіб. Прикладом 

локального тероризму може служити діяльність бастської організації “Вітчизна та свобода” 

(ЕТА), теракти якої спрямовані переважно проти державних службовців іспанського уряду та 

керівників спецслужб.  

За рівнем організації актів терору їх можна розподілити таким чином: 

- тероризм під керівництвом органів влади; 

- тероризм опозиційних антирежимних організацій (груп) в середині держави; 

- заколотницький тероризм (тероризм, інспірований спецслужбами держав), що має на 

меті придушення демократичних політичних партій та установ і встановлення тоталітарної 

системи; 

- державний міжнародний тероризм (який організується і підтримується однією або 

декількома державами проти іншої (інших)); 

- системний внутрішньодержавний, який організується декількома опозиційними 

угрупованнями з метою ліквідації або радикальної зміни існуючої політичної системи; 

- індивідуально-груповий тероризм, що організується і здійснюється приватними 

особами, групами, організаціями приватних осіб, які здійснюють теракти 

внутрішньодержавної, а іноді, навіть, міжнародної спрямованості, метою яких є 

демонстрація глобалістських та інших настроїв. 

На наш погляд, наведена класифікація не є закінченою і може бути суттєва доповнена в 

процесі вивчення такого складного явища як тероризм. 

В Україні поки що немає варіантів класифікації тероризму за рівнем організації актів 

тероризму, але їх вивчення повинно стати імпульсом до розробки комплексу превентивних 

заходів, що стануть на перешкоді функціонування і розвитку подібних організацій. Це 

питання висвітлене переважно в роботах іноземних дослідників. 

Перша група з них орієнтована на те, що акти терору здійснюють лише конкретні 

соціальні прошарки. До цієї групи належать П. Уілкінсон, І. Фетчер та Х. Людвіг. Вони 

пропонують наступну класифікацію.  

1) Революційний тероризм (використовується в процесі підготовки і здійснення 

соціальної або національно-визвольної революції). 

2) Субреволюційний тероризм (спрямований на більш-менш радикальні зміни в рамках 

існуючої системи). 

3) Репресивний тероризм – діяльність держави як проти іншої держави так і проти 

опозиції. Такий тероризм може бути спрямованим як проти всього населення вказаних 

обєктів, так і вибірково – проти окремих соціальних груп. 

4) Міський тероризм у Північній Америці, Західній Європі та Японії. 

5) Тероризм індивідів та груп, які, керуючись політичними мотивами, прагнуть змінити 

існуючий у розвинутих державах порядок.  

До другої групи належать Р. Клаттербук, Г. Денікер, Дж. Белл та інші, які мали на меті 

в процесі аналізу витоків тероризму відійти від політичної заангажованості. Вони 

пропонують поділити акти тероризму на державні, внутрішні та міжнародні. 

Під державним тероризмом нині вбачається фізичне знищення опозиції в середині 

країни та поза її межами із застосуванням апарату примусу; під внутрішнім – антиурядові дії 

із застосуванням насильства до цивільного населення, або, навпаки, вчинення актів 

насильства громадянами даної держави на її території; під міжнародним – використання 

терористичних засобів в одній або декількох країнах з метою вирішення проблем 

міжнародних відносин або глобальних проблем. 

Американський дослідник Дж. Белл пропонує наступну класифікацію тероризму: 
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1. кримінальний тероризм, який має на меті розподіл сфер впливу між кримінальними 

групами та отримання матеріальних засобів, грошей, сховища; 

2. санкціонований – використання державної влади з метою примусу, тобто 

використання тероризму для збереження існуючих владних структур; 

3. революційний, який в свою чергу поділяється на:  

- організаційний, який використовується для підтримки дисципліни в середині груп і 

осередків; 

- функціональний – для досягнення стратегічної переваги шляхом терористичних акцій; 

- провокаційний має на меті провокування владних структур на погіршення умов життя 

населення, проведення каральних операцій з метою спровокувати виступи народних мас; 

- маніпуляторський – створення ситуації шантажу стосовно урядових структур і 

фізичних осіб у випадку не виконання вимог терористів. 

Проаналізувавши погляди іноземних фахівців, скоріше за все можна підтримати 

позицію другої групи, де аналітики виступають більш обєктивно та уникають політичного 

забарвлення оцінок. 

За нашою думкою аналіз безпосереднього змісту вчинених терористами дій, їх обсяг і 

спрямованість дають можливість глибше побачити елементи характеристики як різних 

напрямків тероризму, так і результати їх дій та спрямованість. 

Базуючись на висновках, що мають місце у сучасних працях по тероризму, можна 

виділити наступні види тероризму: 

1. Види тероризму за субєктами його здійснення: 

- акти тероризму, що здійснюються особами, які перебувають на державній службі та 

спеціально підготовлені для цього; 

- теракти, що здійснюються проблемними етнічними меншинствами, що прагнуть 

національної незалежності або  культурної автономії (так званий “іредентизм”); 

- терористична діяльність, що здійснюється релігійними фанатиками (“ваххабізм” 

тощо); 

- терористичні акти в рамках визвольних рухів в державах так званого “третього світу” 

(партизанські війни в Латинській Америці); 

- акти тероризму, які здійснюються окремими особами і мають неорганізований, 

стихійний, спорадичний характер. 

Окремо слід виділити перелік мотивів терористичних актів. Серед них найбільш 

розповсюдженими можна вважати: політичні, релігійні, націоналістичні, а також помста або 

прагнення до самоствердження. 

Можна виділити наступні цілі терористів: 

1. Зміна поведінки обєкту (зміна політики, яка проводиться урядом, відносин всередині 

держави або з іншими країнами, здійснення вигідних терористам конкретних дій або 

утримання урядових структур від певних дій, отримання поступок тощо.  

Тут можна визначити наступні підвиди:  

а) підрив – придушення або знесилення противника; 

б) провокування до дій, чи бездіяльності певних суспільних сил. 

2. Демонстративність (прагнення викликати збудження в масах та привернути увагу 

спільноти до терактів з метою дестабілізації становища в державі. 

Терористи для своїх дій можуть використовувати наступні засоби:  

1. Матеріальні: зброя масового знищення, зброя групового ураження, індивідуальна 

стрілецьказброя; 

2. Нематеріальні: незафіксовані на матеріальних носіях погрози, хибні повідомлення 

про теракти, що підготовлені або готуються. 

За спрямованістю акти терору можуть передбачати провокування збройного заколоту, 

повстання чи військового перевороту для захоплення влади; порушення системи державного 

управління або його переорієнтацію за допомогою актів терору проти політичних лідерів, а 
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також шантажу на різних соціальних рівнях, навіювання жаху; руйнування основ 

цивілізованого життя і створення хаосу у функціонуванні систем життєзабезпечення.  

Діяльність терористичних організацій спрямовуються переважно проти системи 

суспільних відносин, як зовнішніх – між державами, народами, націями, етносами, партіями, 

так і внутрішніх – проти індивідів та груп. Найбільш поширені акти тероризму проти 

безпеки держави; акти тероризму, що вчиняються проти безпеки осіб, а також щодо майна 

окремих юридичних чи фізичних осіб.  

За змістом діяльності терористичних груп визначають:  

- діяльність груп, осіб, організацій, що спрямована на зміни у зовнішньому оточенні 

держави;  

- внутрішня діяльність терористів, що спрямована на забезпечення власного існування. 

 

Класифікація терористичних організацій 

Терористичні організації, які діють на державному, міждержавному та 

транснаціональному рівнях розподіляються на такі, що спеціалізуються:  

- на діяльності проти державних структур. Вони планують і здійснюють акти, 

спрямовані на посягання на життя і здоровя як значних мас людей, так і на представників 

посадових осіб і спецслужб. Вони можуть також загрожувати існуванню обєктів державної 

та приватної власності як всередині держави так і поза їїкордонами. Особливу увагу сучасні 

терористи приділяють підривній діяльності проти ядерних, біологічних та хімічних обєктів, 

що загрожують масовим знищенням людей; 

- на підривній діяльності проти політичних і суспільних організацій і рухів. Вони 

здійснюють замахи на життя та здоровя лідерів і найбільш активних учасників організацій, 

шантажують їх з метою – змінити методи діяльності або політичну орієнтацію організацій і 

рухів;ними передбачається також посягання чи загроза посягання на обєкти власності 

організацій; 

- на підривній діяльності проти окремих індивідів; передбачається посягання чи загроза 

посягання на життя, свободу і здоровя конкретних політичних діячів, керівників великих 

підприємств, а також на життя близьких їх осіб. Не виключається посягання на майно, яке 

знаходиться у власності індивіда або близьких йому людей. 

За характером дії терористів можна поділити на такі, що спричиняють:  

шкоду здоровю (шок нервовий або больовий, втрата працездатності, тілесні 

ушкодження тощо);  

загрози заподіяння шкоди життю людей, їх матеріальному і моральному добробуту;  

людські жертви (які можуть бути масовими – декілька десятків, сотень або тисяч осіб, 

групові – дві і більше осіб,поодинокі).  

Зо видами терористичні організації (групи класифікуються використовуючи низку 

критеріїв за:  

- функціональними ознаками:  

1) самостійно, “природно” створені (ЕТА, Революційний рух Тупак Амару); 

2) створені внаслідок розколу раніше існувавших груп (організація АбутНідаля, Фронт 

визволення Палестини). 

- за методами вчинення: 

1) не жорстокі (захоплення заручників з метою залякування, користування вибухівкою 

без жертв); 

2) жорстокі, “радикальні” (“Аль-Каїда”, “Мученики Аль-Акси”) – здійснюють вибухи в 

місцях скупчення людей, в дипломатичних представництвах, а також вбивства беззахисних 

громадян). 

- за характером діяльності: 

1) відкриті (повязані із соціальними службами; беруть участь у мирній політичній 

діяльності, як це діє ІРІ); 
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2) замасковані (наприклад: ТВТІ діє під прикриттям ряду тамільських організацій, які 

базуються в США, Канаді, Індії тощо). 

- за місцем вчинення актів тероризму: 

1) внутрішні (наприклад, теракти, здійснені ЕТА, ТВТІ, СендероЛуміносо); 

2) зовнішні – здійснюють теракти на територіях інших країн, а також проти 

дипломатичних представництв та іноземців (Аль-Каїда, Фронт визволення Палестини). 

 

- за чисельністю: 

1) малочисельні – до тисячі осіб (ЕТА, НФВП); 

2) середньої чисельності – більше тисячі осіб (Хамас, Хезболла); 

3) багаточисельні – більше пяти тисяч (Робітнича партія Курдистану налічує біля 

пятнадцяти тисяч бійців постійного складу та близько 75 тисяч тимчасових учасників 

здійснення терактів); 

- за наявністю зовнішньої допомоги і підтримки: 

1) ті, що мають таку підтримку (Хамас від Ірану та Саудівської Аравії; Хезболлах – від 

Ірану, Сирії та Лівану); 

2) не мають допомоги ззовні (Червоні Кхмери, Революційний рух Тупак Амару); 

- за способами фінансування: 

- вчинення злочинів, “революційний податок” (ЕТА); 

- мають підтримку з боку інших держав, національних общин та інших терористичних 

груп; 

- здійснюють власну виробничу та бізнесову діяльність, збирають гроші в діаспорі 

тощо; 

- за метою: 

1) створення незалежної держави:  

а) шляхом відокремлення від іншої держави; 

б) шляхом зміни існуючого ладу; 

в) шляхом поєднання з іншою територією. 

2) дестабілізація офіційної влади; 

3) всесвітня революція. 

Наведена вище класифікація діяльності терористичних організацій та угруповань дає 

можливість акцентувати увагу на таких важливих тенденціях як: 

- чим менша за чисельністю терористична організація, тим вище рівень її 

законспірованості та, як правило, тим більш радикальні методи протистояння суспільству 

вона використовує; 

- терористичні групи часто обєднує одне якісне явище – більшість терористичних 

організацій мають на меті вирішити територіально-просторові або етно-конфесійні 

проблеми; 

- більшість терористичних груп мають зовнішню підтримку, а іноді й базуються в 

інших державах, ніж ті, де вони здійснюють теракти. 

Висновки. Завершуючи дану статтю, що присвячена типології терористичних 

організацій, їх класифікації, слід зауважити, що багатоповерховість системної 

характеристики тероризму зумовлена складністю, багатогранністю цього кримінально-

соціального феномену. У межах даноїстатті розглянуті різні підходи до класифікації 

тероризму та впорядкуванню його за певними критеріями, проте проаналізувавши поняття 

тероризму, його складові елементи, а також розглянувши співвідношення тероризму та 

інших соціальних явищ, ми маємо можливість довести його небезпеку для населення 

окремих держав і, взагалі, світового співтовариства, а також створити базу для підготовки 

грунтовної та дійової комплексної програми, спрямованої на боротьбу з тероризмом на всіх 

рівнях суспільного буття. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ  

КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У статті розглядаються проблеми теорії та практики врахування локальних і глобальних 

факторів при формуванні та реалізації державної військової кадрової політики щодо армії за 

контрактом на основі використання досвіду Сполучених Штатів Америки, а також поглядів на 

цю проблему фахівців держав, що входять до Міжпарламентського Союзу. 

Ключові слова: локальні і глобальні фактори, кадрова політика, армія за контрактом. 

 

В статье рассматриваются некоторые проблемы теории и практики принятия во 

внимание локальных и глобальных факторов при формировании и реализации государственной 

военной кадровой политики в отношении  контрактной армии на основе использования опыта 

Соединённых Штатов Америки, а также взглядов на эту проблему специалистов государств, 

входящих в Межпарламентский Союз. 

Ключевые слова: локальные и глобальные факторы, кадровая политика, контрактная 

армия. 

 

In the article are considered some problems of practice and theory of taking in consideration local 

and global factors in regards of forming and realization of state personnel policy of all-volunteer forces 

on the base of USA experience and views of the Interparliament Union states specialists on this problem. 

Keywords: local and global factor, personnel policy, all-volunteer forces. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді.  
Головною метою кадрової політики в Збройних Силах є створення умов для 

гарантованого та якісного комплектування Збройних Сил персоналом, спроможним на 

виконання завдань за призначенням і його ефективне використання. 

Сьогодні нам потрібна науково-обґрунтована державна кадрова політика (ДКП), 

зрозуміла, продумана система роботи з кадрами, яка має ґрунтуватися на чітко визначених 

перспективах розвитку українського суспільства і держави, світових тенденціях глобалізації 

економіки та власних національних інтересах [1]. 

У процесі визначення українським політикумом стратегічного напрямку щодо 

проведення державної військової кадрової політики (ДВКП) в Збройних Силах (ЗС) України 

неминуче враховується досвід передових держав, що перейшли на комплектування ЗС на 

контрактній основі. Фундатори ЗС України, військові фахівці вдало оперують поняттями і 

визначеннями кадрової політики, кадрового менеджменту (КМ), прийнятими в міжнародній 

теорії і практиці, проте, історія переходу до комплектування ЗС на контрактній основі має як 

досить “обкатану” технологію, так і характер біфуркації [2] щодо прийняття подібного 

рішення на державному рівні. З цією метою нами було вивчено ряд оригінальних джерел, що 

стосуються цієї проблеми.   

У даній статті викладено погляд на досліджений матеріал на прикладі армії США, їх 

послідовників та країн Міжпарламентського Союзу [3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що значна частина провідних країн 

світу віддає перевагу комплектуванню ЗС винятково на контрактній основі. У цьому сенсі, 

найбільш тривалим, показовим і дослідженим є досвід США. Поруч з цим, існують країни, в 

яких контрактний підхід для однієї категорії військовослужбовців поєднується зі 

збереженням призову на військову службу для іншої категорії (змішаний тип 

комплектування). 
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Аналіз стану наукової розробки зазначеної проблеми дозволяє стверджувати, що її 

окремі аспекти знайшли обґрунтоване відображення у зарубіжній та вітчизняній науці [1–

21]. Вагомий внесок у розробку новітньої загальної теорії та дослідження практичного 

досвіду кадрової політики, кадрового менеджменту в корпораціях США, у тому числі і армії 

США, внесли Амстронг М., Дональд Х. Рамсфельд, Мелвін Р. Лаірд, Фредерік Б. Дент, 

Мілтон Фрідман, Стефан Э. Гербітс, Теодор М. Гесбург, Мартін Андерсен, Бернард Д. 

Росткер, Вальтер Е. О., Джон П. Уайт, Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. та інші. Зокрема, 

ними сформовано підходи щодо створення та розвитку ЗС на контрактній основі, заміни 

організаційного менеджменту при переході до ЗС  зазначеного типу тощо.  

Основні аспекти проблем, пов’язаних з впровадженням нової ДВКП та КМ під час 

переходу на контрактну основу комплектування, ґрунтовно висвітлені за тематикою 

“Трансформація людських ресурсів в армії і кадрова політика (КП)” в роботах: Бета Дж. 

Аша, Джеймса Р. Хозека, Кена Кріга, Джона Д. Вінклєра, Р. Вайні Спруєла, Томаса Л. Буша, 

Гарі Л. Крона, Артура К. Цебровскі, Патриції А. Трасі, Міхаеля Л. Домінгеза, Хезера 

Уілсона; “Якість людських ресурсів в армії найманого типу” Давіада Д. Армора, Пола Р. 

Сакєта та інших вчених.  

Поряд з цим, необхідно констатувати, що проблеми ДВКП ще не досягли необхідного 

рівня організації досліджень, створення експериментально-аналітичної бази щодо наукового 

обґрунтування системи роботи з військовослужбовцями всіх категорій. На особливу увагу 

заслуговують питання, пов’язані зі створенням комплексного методологічного підходу щодо 

оптимізації процесів проведення КП сучасних ЗС та інших військових формувань [1, 5–11, 

21]. 

Мета статті. Аналіз історичного досвіду армії США та ЗС країн Міжпарламентського 

Союзу з метою його використання фахівцями при розгляді питань проведення ДВКП та КМ  

в ЗС України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ретроспективний погляд на історію армії 

США ілюструє динаміку змін щодо відношення політиків, військових експертів та 

суспільства до загального призову, що викликало політичні дебати і дискусії. Після 

закінчення II Світової війни, нові економічні підходи, вільний ринок зажадали нового 

менеджменту і в армії, оскільки післявоєнна ринкова система краще координувалася з 

макрооперативним способом комплектування армії. Це був безперервний, інтегрований і 

інтелектуально обґрунтований задум. Він відповідав всім питанням попиту і пропозиції, 

залучення і утримання на службі, поєднання діяльності професійних військових з  діяльністю 

цивільних інститутів. Ідеї переходу до контрактної армії почали виникати і обговорюватися в 

Конгресі США, починаючи з 1951 року, на основі проекту Акту універсалізації бойової 

підготовки під час проходження військової служби. У подальшому оновлений проект був 

поданий на розгляд конгресу в 1963 році. На прикладі понад 40 річного досвіду  автори 

хрестоматії [3] ілюструють досвід ДВКП, деякі аспекти КМ щодо переходу США до 

комплектування армії на контрактній основі, дотримання принципів залучення і утримання 

військовослужбовців в умовах динамічних змін ринкової економіки, конкуренції на ринку 

праці. 

Здійснений нами аналіз дозволив виділити групи факторів, що впливають на стан КП та 

підходи щодо їх аргументації [3]. Це, насамперед, виникнення об’єктивних умов щодо 

визначення способу комплектування та утримання людських ресурсів армії США. 

Найрішучіші дії щодо просування проекту були зроблені Міністерством оборони в 1964 році, 

проте супротивники переходу до контрактної армії переконали Секретаря оборони Роберта 

МакНамару відкласти розгляд цього питання до серпня 1966 року. Критика цього способу 

комплектування була достатньо сильною з боку опонентів і базувалась на аргументації 

неминучого збільшення витрат на утримання армії такого типу. Комісія на чолі з Томасом 

Гейтсом, використовуючи науковий підхід, навпаки, доводила економічну вигоду утримання 

контрактної армії. Могутнім поштовхом переходу до цього типу комплектування стала війна 

у В’єтнамі (1965–1973 роки).  
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Незалежність комісії, яка проводить реформу. Наслідком досягнутого консенсусу 

стало створення комісії, незалежної від Міністерства оборони і Ради національної безпеки. 

Діяльність комісії була легалізована і проходила в тісному контакті з Президентом США, що 

дозволило голові комісії безпосередньо звертатися до нього. Комісія включала 15 чоловік і 

очолювалася колишнім Секретарем оборони. Так само до складу комісії увійшло три значні 

представники бізнесу, два колишні високопоставлені представники від армії, три декани 

університетів, директор школи-інтернату, два професори університетів, колишній член 

конгресу, виконавчий директор з питань національних меншин і студент коледжу. Роботу 

підтримував штат з 44 експертів. На роботу комісії були відпущені значні на той час кошти – 

2,5 мільйонів доларів.  

Обґрунтованість і наполегливість прихильників проведення реформи. Важливе місце 

посідає відношення гілок державної влади щодо надання пріоритету загальному призову або 

добровільному найму. Узгодженість позиції з діючою адміністрацією щодо принципового 

переходу до контрактної армії була досягнута в результаті наукового підходу, прагматичних 

напрацювань, тривалих переговорів, аргументованості і наполегливості прихильників 

проведення реформи. 

Вид озброєння та воєнної техніки. Створення контрактної армії стало великим 

досягненням для США в еру ведення бойових дій із застосуванням високотехнологічного 

інтелектуального і високоточного озброєння, для управління яким потрібні фахівці високого 

рівня, чия підготовка можлива тільки в умовах професійної армії. 

Чисельність збройних сил. При плануванні чисельності армії США на 1975 рік 

вимагалося забезпечити 2,5 мільйони військовослужбовців. Важливою умовою зазначалось 

відсоткове відношення осіб чоловічої статі, що знаходилось в діапазоні призовного віку (18-

45 років) в 6,1% від загального числа населення. Така чисельність армії була значно меншою, 

ніж чисельність армії, комплектування якої проводились за змішаним типом 

комплектування. При цьому було необхідно довести, що при контрактній армії щорічне 

залучення на службу добровольців буде на 25% менше, ніж кількість призовників при 

існуванні армії, сформованої за змішаним типом (через тривалість терміну служби). Також 

була розглянута перспектива зменшення кількості осіб чоловічої статі, які залучаються на 

службу, унаслідок зростання населення в цілому, залучення на службу жінок і обіймання 

ряду посад цивільним персоналом. Окрім цього, комісією була введена в дію система 

реєстрації всіх осіб  чоловічої статі призовного віку, система відбору на службу і процес 

призначення на посаду. Так, наприклад, в армії США, як і у багатьох інших корпораціях того 

часу, була розроблена система інвентаризації професійних (трудових) навичок, що 

передбачала їх реєстрацію з зазначенням кількості військовослужбовців, які ними володіють 

[5, 12, 13]. 

Економічні умови і бюджетний процес. У роки правління адміністрації Дж. Картера 

була проведена монетарна політика боротьби з інфляцією, яка привела до скорочення витрат 

на армію. Унаслідок цих кроків відбулось зниження якісного складу  і рівня  оснащеності 

збройних сил. У подальшому, в 1980-1981 роках, грошове утримання військовослужбовців 

зросло відповідно на 11,7 і на 14, 3 відсотки. 

Моральні аспекти ведення війни. Потрібно брати до уваги моральні аспекти війни, що 

велась у В’єтнамі, та її необхідність для забезпечення безпеки і зміцнення впливовості США. 

Громадська думка. Вирішення конфлікту у В’єтнамі стало складною задачею для 

діючої тоді адміністрації США. За гострої необхідності додаткової кількості 

військовослужбовців для ведення війни у В’єтнамі  Президент США з різних внутрішньо 

політичних причин не використовував гвардію і резерв, що також послужило поштовхом для 

вироблення нової “загальної концепції щодо використання військової сили” при переході до 

комплектування армії на контрактній основі. Було зроблено значний акцент на використанні 

резерву і гвардії при проведенні реформи армії. На сьогоднішній день ця ідея повністю 

введена в дію. Наприклад, при веденні війни у Перській затоці 1991 ріку майже 40% 

американського контингенту було представлено гвардією і резервом. 
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Раціональна державна політика у сфері демографії. Важливим стимулом для 

створення найманої армії послужив також відомий післявоєнний “бебі бум”, що призвів до 

значного збільшення потенційної кількості осіб призовного віку, яка перевищила потреби 

армії в особовому складі. Змінилася демографічна картина. 

(ХТО САМЕ?)Один з теоретиків реформи армії США сформулював чотири основні 

положення про успіх ДВКП, а саме: 

економічна обґрунтованість запропонованих змін. Проведення ретельного кількісно-

якісного аналізу стратегії розвитку ЗС для розуміння ефективності вкладень і очікуваного 

ефекту; 

пріоритетність організаційного менеджменту ЗС над кадровим менеджментом. Ця 

теза є слушною, оскільки стратегія розвитку ЗС домінує над стратегією КМ, враховуючи при 

цьому можливості КП держави. КМ виступає у якості засобу реалізації КП стратегічного 

рівня, яка проводиться  вищім воєнно-політичним керівництвом держави [4, 8, 13, 16, 20]; 

дотримання принципу рівності стандартів при наборі на службу і рівноправне 

просування по службі. Цей процес цілком підтримується воєнно-політичним керівництвом 

США. Воно регулярно отримує звіти, що стосуються стану ДВКП і вживає заходи у разі 

виникнення будь-яких недоліків; 

пріоритетність монетарних підходів  над фіскальними. Суб’єкти ДВКП прийшли до 

розуміння, що вагомими стимулами, перш за все, є додаткові виплати, компенсації, 

можливості просування по службі і таке інше, ніж правила і розпорядження, що і послужило 

досягненню бажаних результатів. Так само вони зрозуміли, що для досягнення бажаних 

результатів також доцільно своєчасно міняти деякі правила і розпорядження. 

Стратегія розвитку армії США передбачає необхідні інноваційні програми. Розуміючи, 

що впровадження нових видів ОВТ є важливим аспектом, все ж таки  преференції були 

віддані людському чиннику, що надало необхідний поштовх і стало вагомим фактором 

такого динамічного прогресу армії.  

Не дивлячись на успішний, в цілому, досвід переходу армії США до комплектування та 

утримання персоналу на контрактній основі, він залишає деякі проблеми і створює окремі 

навантаження на суспільство. До них слід віднести: 

додаткові первинні витрати держави на забезпечення належного рівня інноваційних 

програм щодо розробки високих технологій у сфері КП та КМ;  

необхідність забезпечення ЗС  адекватного вкладу у зростання потенціалу національної 

економіки за рахунок виконання своїх функцій за призначенням; 

необхідність підвищення конкурентоспроможності ЗС за рахунок підвищення 

престижності військової служби в суспільстві та на ринку праці; 

інерційність реагування державних органів до підвищення якості життя 

військовослужбовців та членів їх родин. 

Відповідно до військово-історичних уявлень, утримання на службі молодих офіцерів, 

як правило, залежить від наступних чинників: 

зрозумілість мети і завдань військової служби; 

можливості самоактуалізації та самореалізації людини; 

рівень довіри підлеглих до командирів щодо забезпечення якості умов проходження 

служби та вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців і членів їх сімей; 

хронічне недофінансування програм реформування та розвитку  ЗС; 

протидія інноваційним проектам щодо впровадження науково-обґрунтованої системи 

роботи з кадрами.  

При невирішеності зазначених проблем система КМ залишається нечутливою до 

зважених витрат на кожного військовослужбовця, що зводить нанівець проведення переходу 

від застарілої кадрової роботи до високотехнологічної системи КМ. 

На прикладі використання досвіду США та власної практики будівництва збройних 

сил, співавтори посібника – “Парламентський контроль за сферою безпеки” – представники 

Великої Британії, Індії, Італії, Канади, Німеччини, Росії, США, України, Франції та інших  
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держав світу (усього 45 співавторів з 26 країн) пропонують узагальнену позицію щодо 

факторів, що повинні знаходитись під контролем парламентаріїв з метою створення та 

підтримки професійних силових структур [4]. 

Здійснений авторами аналіз міжнародного досвіду комплектування та утримання 

сучасних ЗС в умовах ринкової економіки показав, що на проведення ДВКП впливає ряд 

глобальних і локальних факторів, представлених в табл. 

 Таблиця  

Розподіл факторів впливу на проведення військової кадрової політики по групах 

Групи факторів впливу 

Глобальні Локальні 

Політичні 

Зміни міжнародних зобов’язань у сфері 

воєнної безпеки. 

Наслідки реалізації політичних угод з 

зарубіжними державами. 

Виникнення нових або загострення 

“заморожених” міжнародних конфліктів.  

Територіальні претензії до держави.  

Негативний інформаційний вплив на 

суспільство з боку інших держав. 

Розвиток і загострення регіонального 

сепаратизму, нагнітання етноконфесійного 

протистояння, загострення соціально-

економічної напруженості в районах 

компактного проживання національних 

меншин. 

Географічне положення та політичний 

устрій держави.  

Геополітична обстановка в регіоні та 

визначений зовнішньополітичний курс 

держави. 

Ефективність воєнної політики держави. 

Узгодженість дій між гілками вищого 

воєнно-політичного керівництва держави. 

Внутрішньополітичні кризи. 

Загострення міжетнічних та міжрелігійних 

суперечок. 

Проведення крупних військових навчань, 

що викликають занепокоєння у інших 

країн. 

Введення санкцій проти окремих держав.  

Воєнно-політичні 

Динаміка воєнно-політичної обстановки: 

загроза загальної ядерної війни.  

Існуючий спектр небезпек і загроз 

національним інтересам у сфері воєнної 

безпеки. 

Загроза передачі креативних технологій, 

ОВТ, ЗМУ агресивним режимам, 

організаціям в обхід існуючих 

домовленостей про нерозповсюдження. 

Посилення загроз міжнародного тероризму 

та екстремізму. 

Організована транснаціональна злочинність 

та піратство. 

Виникнення або загострення внутрішніх 

воєнно-політичних конфліктів.  

Зниження обороноздатності держави. 

Розбалансованість і недовершеність 

системних реформ державного 

управління, у тому числі у сфері безпеки і 

оборони. 

Недостатня ефективність виконання 

рішень виконавчої влади, у тому числі у 

сфері безпеки і оборони. 

Ризики можливості досягнення 

радикальних політичних цілей шляхом 

використання флеш-моб технологій 

Загроза здійснення терористичних актів. 

Нормативно-правові 

Визначеність міжнародних правових норм, 

що регламентують діяльність суб’єктів 

забезпечення воєнної безпеки.  

Дотриманість державою або блоком держав 

норм міжнародного права. 

Адаптивність державного законодавства 

до норм міжнародного права та рівень їх 

виконання. 

Імплементація законодавчої бази щодо 

проведення ДВКП. 

Економічні 

Загроза світової економічної кризи. 

інтеграційні та дезінтеграційні процеси в 

міжнародній економічній діяльності.  

Ризики коливання курсу основних світових 

Тенденції бюджетного процесу та 

можливості економічного потенціалу 

держави.  

Потенціал ВПК держави.  
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Групи факторів впливу 

Глобальні Локальні 

валют та валютних індексів. 

Різкі коливання цін на енергоносії. 

міжнародне суперництво за право 

володіння енергетичними ресурсами, 

засобами їх транспортування та переробки. 

Рівень фінансування сектору безпеки і 

оборони. 

Рівень стандартів життя населення, 

безробіття, корупції, економічної 

злочинності. 

Демографічні 

Расові (міжетнічні) ознаки  на 

міжнародному законодавчому рівні щодо 

комплектування ЗС персоналом. 

Рівень транснаціональних міграційних 

процесів.  

 

Трудовий потенціал людських ресурсів 

держави. 

Кількість та якість осіб призовного віку. 

Адаптивність системи залучення на 

військову службу до змін в демографічній 

ситуації в країні. 

Можливості підготовки та утримання 

необхідного мобілізаційного резерву ЗС. 

Соціальні 

Тенденції щодо визначення стандартів 

життя з позиції глобалізації. 

Світові тенденції у визначенні 

загальнолюдських духовних цінностей. 

Наявність загальної тенденції у передових 

країнах світу щодо акцентування уваги на 

розвиток особистості та використання її 

потенціалу. 

 

Духовний стан суспільства. 

Взаємодія органів військового управління 

з інститутами суспільства. 

Імідж  збройних сил. 

Можливості підвищення соціального 

статусу та кар’єрного зростання 

персоналу ЗС. 

Джерела отримання громадянами 

достовірної інформації про ЗС та 

військову службу. 

Техногенні 

Рівень високотехнологічних ОВТ в ЗС 

передових країн світу. 

Забезпеченість ЗС держави 

високотехнологічними ОВТ на  

необхідному рівні достатності. 

Екологічні 

Загроза глобальних природних катаклізмів,   

техногенних катастроф, епідемій тощо.  

Вплив природнокліматичних факторів на 

проведення операцій та бойових дій у 

випадку виникнення глобального воєнного 

конфлікту. 

Загроза локальних техногенних катастроф 

і т.п.  

Ризик втручання людського фактору в 

ініціацію катастроф будь-якого характеру. 

Кліматичні та екологічні умови 

проходження військової служби. 

Зважаючи на те, що пріоритетні напрями відновлення та розвитку людського 

потенціалу України повинні визначатися раціональною державною політикою у сфері 

демографії, зайнятості та ринку праці, освіти і науки, охорони здоров’я, культури й 

виховання [1]. 

Висновки. Здійснений нами аналіз ДВКП в умовах ринкової економіки впливають 

фактори, різні як за своєю природою, так і за змістом.  

Узагальнення змістовної сутності представлених у таблиці шістнадцяти груп факторів 

надає можливість встановлення моніторингу стану ДВКП, тобто контролю поведінки 

держави як роботодавця за такими напрямами: чисельність та структура збройних сил, 

загальні питання державної військової кадрової політики, комплектування та утримання 

персоналу, винагорода персоналу тощо. 

Розробка програми і створення контрактної армії стало можливим багато в чому 

завдяки: науково обґрунтованим, наполегливим діям комісії на чолі з Томасом Гейтсом, 

підтримці з боку Конгресу США, ЗМІ та свідомого американського суспільства. 
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Відомо, що наприкінці XX – початку XXI століття в арсеналі США нараховується ряд 

успішно проведених операцій та локальних війн, які характеризуються високою 

ефективністю досягнення мети, малими людськими втратами та ресурсними затратами. Таке 

стало можливим завдяки створенню оснащеної новітніми зразками ОВТ, добре 

підготовленої, професійної армії. Але, слід зазначити, що значна доля успіху була досягнута 

за рахунок переходу до комплектування армії на контрактній основі. Зосередивши головну 

увагу на ДВКП і розглянувши людські ресурси як основу переходу до контрактної армії 

США провели найвдаліший соціальний проект другої половини XX століття. 

У зв’язку з проголошенням Україною позаблокового статусу, що передбачає захист 

національних інтересів насамперед власними силами, та необхідності докорінного 

реформування ЗС до рівня можливостей держави щодо ресурсного забезпечення її 

обороноздатності доцільно взяти за основу запропоновані підходи до проведення ДВКП в ЗС 

України. Тому, існує необхідність проведення дослідження щодо порівняння витрат на 

обов’язкову військову службу за призовом  і комплектуванням ЗС  за контрактом.  

З точки зору побудови ефективної системи воєнної безпеки держави доцільно мати на 

перспективу змішану систему комплектування ЗС України. Такий підхід дозволить 

раціонально використовувати економічний потенціал держави, забезпечивши сили бойового 

чергування і об’єднані сили швидкого реагування військовослужбовцями контрактної 

служби, а призовну молодь залучати тільки на курси підготовки військового резерву. 

Забезпечення сталого позитивного іміджу ЗС України у суспільстві вимагає організації 

проведення скоординованої та планомірної кампанії, визначення механізмів та створення 

ефективної системи формування у суспільстві позитивного ставлення до війська, 

привабливості служби та престижу професії військового, цілеспрямоване поширення 

позитивних матеріалів про діяльність ЗС України у військових та цивільних ЗМІ, а також 

створення умов та пошук практичних рекомендацій для професійного зростання усіх 

категорій військовослужбовців. 

Питанням розробки класифікації, розкриття структури та змісту зазначених факторів 

авторами планується надати відповідь у подальших дослідженнях. 
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УДК 355. 233. 2                                                                                Дорохов М.С. (ВІКНУ)  

 

КОДЕКС ЧЕСТІ ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЙОГО У ПРАКТИКУ ВІЙСЬК 

 
У статті подаються пропозиції щодо внесення змін у текст Кодексу честі офіцера 

Збройних Сил України та порядку його прийняття. Окрема увага приділяється окресленню 

основних засад поняття офіцерської честі.  

Ключові слова: кодекс, честь, офіцер.  

 

В статье предлагается внесение изменений терминов и словосочетаний в текст Кодекса 

чести офицера Вооруженных Сил Украины. Отдельное внимание уделяется очерчению 

основных характеристик понятия офицерской чести.  

Ключевые слова: кодекс,честь, офицер. 

 

In the article some changes of terms and phrases in the text of the Code of Honor of the Officer of 

the Armed Forces of Ukraine are offered. The particular attention is paid to the defining of the main 

characteristics of the term “officer's honor”.  

Keywords: code, honor, officer. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до засад внутрішньої та зовнішньої політики 

України, в умовах позаблоковості, готуються нові документи з питань національної безпеки 

у воєнній сфері. Особливої уваги набуває гуманітарна складова. Підтвердженням цього є 

Указ Презиждента України № 202/2012, яким створений  Комітет з реформування і розвитку 

Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу. 

Поглиблення процесів оздоровлення морально-психологічного клімату у військових 

колективах, використання духовного та виховного потенціалу у Збройних Силах України, 

військово-патріотичне виховання, - це ті основи, без яких неможливе подальше 

реформування і розвиток нашої армії.  

Автор статті обґрунтовує необхідність перегляду змісту Кодексу честі офіцера 

Збройних Сил України, без якого виховна робота з офіцерами не дасть позитивних 

результатів. 

Зростають вимоги до командно-виховного складу щодо підвищення виховного й 

морально-психологічного забезпечення життєдіяльності підрозділів. Підготовка офіцера-

лідера, спроможного організовувати підрозділ, військовий колектив на якісне виконання 

поставлених завдань, створювати серед підлеглих атмосферу суспільно значущих морально –  

етичних відносин, формування у майбутніх офіцерів необхідних морально-ділових 

якостей, норм поведінки відповідно до Кодексу честі офіцера Збройних Сил України в 

умовах реформування та розвитку армії визначено нормативно-правовими документами 

одним із головних завдань військових вузів і командирів (начальників) військових частин.  

Наявність порушень військової дисципліни та правопорядку серед офіцерів, фактів 

корупції свідчить про недостатню дієвість керівників військових частин щодо забезпечення 

взірцевості офіцерського складу у службовій та повсякденної діяльності.  

Забезпечення у військових колективах здорової морально-психологічної обстановки, 

статутних умов життєдіяльності та військової служби, формування у офіцерів морально-

ділових якостей можливо тільки при проведенні цілеспрямованої роботи щодо впровадження 

Кодексу честі офіцера Збройних Сил України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Боєздатність Збройних Сил України 

обумовлюється не тільки суто технічними параметрами, але й людським фактором, 

моральним духом, професійною підготовленістю військовослужбовців до виконання 
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поставлених завдань. Набули актуальності питання суто військового, морально-

психологічного, соціального значення військової дисципліни, пошуку ефективних шляхів та 

механізмів її зміцнення. При цьому особлива роль в досягненні військової ефективності 

навчально-виховного процесу належить офіцерам.  

Підготовка держави до оборони поряд з розвитком військово-промислового комплексу, 

виробництва озброєння, військової техніки і майна включає необхідність забезпечення 

Збройних Сил підготовленими кадрами, військово-патріотичне виховання громадян України, 

підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової 

служби [1].  

Закон України «Про Збройні Сили України» визначає, що Збройні Сили України 

провадять свою діяльність на засадах: вірності конституційному обов'язку та військовій 

присязі; верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних 

прав і свобод; гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю; поєднання 

єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень; виховання 

військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, додержання 

військової дисципліни [2].  

Основний професійний кістяк військової частини складають офіцери, які 

безпосередньо організовують і спрямовують навчально-виховний процес. Це висуває високі 

вимоги до їх морально-бойових та психологічних якостей, професійної підготовки, 

педагогічної майстерності. Військовий досвід, матеріали досліджень свідчать, що сучасні 

молоді офіцери нашої армії – це люди, які в своїй більшості характеризуються стійкими 

переконаннями, науковим світоглядом, любов’ю до Батьківщини, свідомим ставленням до 

виконання своїх обов’язків. Вони свідомо обрали свій життєвий шлях – бути професійними 

захисниками незалежної України. Молодим офіцерам, як правило, притаманна стійка і дієва 

військово-професійна спрямованість, що виявляється в їх прагненні до глибокого оволодіння 

військово-технічними та спеціальними знаннями, відповідними вміннями та навичками, 

педагогічною майстерністю. Їх стійкий інтерес до служби знаходить вираз в активній 

військово-професійній діяльності. 

Досвід показує, що в становленні молодих офіцерів є свої труднощі. Зустрічається 

розбіжність між уявленнями офіцера про характер і зміст військово-професійної діяльності 

та реальною дійсністю. Вона може бути викликана тим, що під час навчання молодої людини 

у військовому навчальному закладі сформувалися неадекватні уявлення про армійське 

життя, про функціональні обов’язки випускника вищих військово-навчальних закладів. В 

такому разі офіцер розгублюється, робить багато помилок, а нерідко і розчаровується в 

обраній професії. 

Негативно впливає на виконання ним своїх службових обов’язків не завжди адекватне 

відношення до молодого офіцера старших начальників. 

Замість того, щоб надати допомогу молодим офіцерам у скорішому входженні в 

армійський колектив, засвоєнні посадових обов’язків, адаптації до нових умов служби в 

окремих частинах робота зводиться до прийому заліків по предметам бойової підготовки. Не 

завжди молодий офіцер бачить особистий приклад в службі, поведінці, виконанні своїх 

обов’язків окремими офіцерами, що прослужили певний час у військах. У військових 

частинах не завжди проводиться робота щодо виявлення питань і проблем, що хвилюють 

офіцера, його запитів, окремих прохань, домінуючих настроїв, думок про службу й життя 

взагалі, намірів. До проблем, що так чи інакше (в основному в негативному плані) впливають 

на службу офіцера, слід віднести, як правило, незабезпеченість його житлом та недостатній 

рівень фінансового забезпечення. На жаль, є певний відсоток офіцерів, які мають порушення 

військової дисципліни, корупційні діяння. 

На думку автора, формування у майбутніх офіцерів певних норм поведінки відповідно 

до Кодексу честі офіцера Збройних Силах України [3] набуває сьогодні особливої 

важливості.  
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Нажаль, не передбачено проведення цілеспрямованої роботи щодо впровадження 

Кодексу честі офіцера ЗС України серед основних напрямів розвитку кадрової політики у 

Концепції кадрової політики в Збройних Силах [4].  

Рідко коли почуєш від офіцерів «Честь маю!». Не стали для окремих офіцерів 

правилами життя статутні вимоги «…дорожити честю і гідністю військовослужбовця 

Збройних Силах України» та «Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої 

культури, скромності й витримки, берегти військову честь…»[5]. Не видно ґрунтовних 

публікацій на цю тему в армійській печаті. Немає чіткої системи вивчення морально-етичних 

норм і правил поведінки в системі гуманітарної підготовки. Не акцентується на ці питання 

увага курсантів старших курсів військових навчальних закладів. Майже не розглядається 

негативна поведінка, порушення норм Кодексу окремими посадовими особами на зборах 

офіцерів. Але ж виховання честі офіцера повинна бути в центрі роботи командирів 

(начальників), як того вимогає наказ Міністра оборони України. 

Практика спілкування автора з офіцерами показує, що більшість з них не зовсім 

уявляють, що саме виписано у Кодексу честі офіцера Збройних Силах України (далі Кодекс – 

авт.). Мало де він відображений і в наочної агітації. В діючим Кодексі честі записано, що 

Кодекс – це сукупність морально-етичних норм, які ґрунтуються на ціннісних орієнтаціях, 

ідеалах, світогляді офіцера і регламентують його відносини з соціальним оточенням, 

службову та громадську діяльність». Але, текст Кодексу мало нагадує перелік норм і правил, 

яких повинен дотримуватися офіцер. Згадаймо, що КОДЕКС - це сукупність приписів, норм, 

переконань»; НОРМА – обов‘язковий порядок, якого слід дотримуватися [6]. А керується 

офіцер у своїй поведінці сукупністю вищих моральних принципів, які і визначають поняття 

ЧЕСТЬ[7].  

Великий він і за кількістю тексту, щоб відобразити його без купюр в наочної агітації. 

Багато у ньому констатацій, які протирічать один одному, логічно не відповідають змісту 

понять, дублюють існуючі нормативні документи. Визначений ритуал прийняття Кодексу 

випускниками військових навчальних закладів громіздкий і неефективний. Сьогодні є 

необхідністю внести зміни до нині діючого Кодексу честі офіцера ЗС України, який, 

звичайно, в кінці 90-х зіграв свою позитивну роль у вихованні офіцерів.  

Наскільки правильно, що Кодекс честі визначає службову діяльність, яка 

регламентується іншими нормативно-правовими документами? В тексті Кодексу записано, 

що його основу складають Конституція України, Військова присяга, військові статути. Чи 

можуть нормативно-правові документи регламентувати норми моралі, яка є формою 

свідомості ? Чи доцільно дублювати вимоги статутів у тексті Кодексу? Наприклад, статутне 

констатація у Кодексу, що «накази виконуються сумлінно, точно та в установлений термін »? 

Чи може сьогодні прийнято за аксіому твердження Кодексу «Кожне слово офіцера, написане 

чи сказане, сприймається без застережень»? Наскільки правильно, що моральна риса 

«чесність» як поняття, тлумачиться у Кодексу як «безкорисливе виконання своїх 

обов'язків…»? Але, толковий словник російської мови під ред. Д.Н. Ушакова. дає визначення 

терміну чесність, чесній як правдивий, прямий, добросовісний, вільний від будь якого 

лукавства [7]. 

Далі, визначається, що «Офіцерський корпус української армії …» - речення 

складається із термінів, які відсутні в нормативно-правовій базі України. Викликає сумнів 

доцільність включення в Кодекс честі таких речень: «Офіцерський корпус Української армії 

– це не замкнена каста військовиків, а кров від крові, плоть від плоті Українського народу... 

(якщо не каста, то що саме?). Далі «Саме в цьому (у чому?) шляхетність нашого 

офіцерства...». Вишуканість у поведінці, манерах набувається у процесі виховання, а не е 

фізичними якостями людини. «Мужність бойового офіцера (що означає бойовій офіцер?) – 

це його сміливі рішення, спроможність взяти на себе відповідальність». Як що мається на 

увазі мужність офіцера в бою, то як учасник бойових дій скажу, що тільки прийнять рішенні 

недостатньо. Треба реалізувати це рішення без втрат особового складу в бою, показати 

особистий приклад. 
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«Слово офіцера є законом… Чи це тлумачення правильне? Законом слово не може 

бути, навіть якщо його промовляє офіцер. «…Викладення офіцером фактів, його точка зору 

виходять із власних переконань, душевної цілісності…», - на що надихає 

військовослужбовця це речення? На що орієнтує офіцера? Чи можливо зробити з цього 

речення якийсь висновок відносно морально - етичних рис офіцера?  

Що, крім іронії, може викликати твердження, що офіцер «…уникає…надмірного 

вживання алкоголю»? Далі констатується, що «Символом військової честі є погони». Чи 

можуть бути знаки розрізнення (до речі, погони є не тільки у військовослужбовців), зовнішні 

атрибути уніформи символом моральної свідомості, показником моральної цінності людини?  

Важко дати інтерпретацію словосполученням, коли в пункті «Готовність та 

надійність», дається визначення – констатація, що «Офіцер – це серце і мозок війська»? І 

подібних непорозумінь в тексті Кодексу занадто багато. Але ж чомусь не зустрічається тут 

поняття ДОСТОЇНСТВО – повага до себе, усвідомлення своїх прав, ваги, свого значення, 

гідність; РЕПУТАЦІЯ - усталена думка про певну особу, групу колектив [8]. Чи місце в 

Кодексу висвітлення негативних рис людини, подібно до: офіцер «…ніколи не вдається до 

інтриг, чіплянь, несправедливих дій, шахрайства», або «Він уникає вульгарності, 

розбещеності, надмірного вживання алкоголю». 

Говорячи про взаємовідносини із підлеглими, хотілось би, щоб це не зводилось до 

речення «Стосунки між командирами (начальниками) та підлеглими мають бути розвинені 

до готовності йти в бій у будь-який момент», а знайшло відображення історичного досвіду 

взаємовідносин військових людей. Прикладом можна навести книгу «Начальник», яка 

видана Народним комісаріатом оборони СРСР ще у 1943 році [9]. 

Змішування різних за змістом понять, не наукове їх тлумачення, еклектичність, не 

зовсім коректна побудова речових конструкцій у нині діючому Кодексу не могуть бути 

нормами і правилами поведінки офіцера, якщо ми говоримо про його імідж. 

Щодо ритуалу прийняття Кодексу честі, то в ньому прослідковується певна протиріч. 

Наприклад, в Положенні «Про Кодекс честі» визначено, що «…прийняття Кодексу честі – це 

урочиста обіцянка (клятва), яку дає кожний офіцер при отриманні першого офіцерського 

звання».  

Так що саме дає офіцер? Клятву чи обіцянку? Ці слова мають різний смисл. Обіцянка – 

добровільне зобов’язання щось зробити. А прийняття Кодексу визначено наказом Міністра 

оборони України, виконання якого не може бути добровільним. Далі, відповідно до 

Положення, клятву дає кожний офіцер, тобто конкретна особистість. Але, в реальності, 

офіцер персонально, особисто клятву не дає. В положенні відмічається, що «Кращий 

випускник року зачитує текст Кодексу перед розгорнутим строєм військового закладу 

(факультету)». Погодьтесь, прийняття Кодексу честі персонально кожним офіцером і 

зчитування тексту кращим випускником та прослуховування його іншими, - ні є клятвою 

конкретної людини. До речі, Кодекс сержанта Збройних Сил України складений більш 

коректно [10].  

Не зовсім зручно для молодих офіцерів, що ритуал прийняття Кодексу честі 

проводиться після ритуалу вручення випускникам дипломів вузу. Навіть, фізично це зробити 

ускладнено. По - перш, процес вручення випускникам дипломів довгий за часом. Людина, 

яка стоїть в строю більше години при врученні дипломів, стомлюється, психологічні процеси 

гальмуються, сприйняття інформації уповільнюється. По – друге, великий текст Кодексу, що 

зачитує один із випускників через технічні засоби, випускниками в строю сприймається 

фрагментарно, частково, без осмислення, емоційний підйом у тих, хто стоїть в строю, у 

більшості відсутній. По – трете, визначений Кодекс за формою має велику кількість речень, 

більш схожий на літературній опис різнопланових за змістом положень, слухати який 

уважно весь час неможливо. Відомчі керівні документи наказують посадовим особам і 

офіцерам, у одних випадках - дотримуватися вимог Кодексу чести, а в інших - 

дотримуватися положень, правил, норм Кодексу чести. Але ж, чи можемо ми положення 

нині існуючого Кодексу честі офіцера Збройних Сил України дійсно назвати нормами і 
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правилами? Ні. Текст Кодексу носить не регламентуючий характер, а описувачі – 

пояснюючий.  

Підготовка Кодексу честі офіцера – завдання не просте.. Необхідно проект всебічно 

обговорити із науковцями, офіцерськими колективами військових частин, військових 

навчальних закладів, ветеранських організацій Збройних Сил України, спеціалістами - 

філологами. Не розібравшись в понятійним апараті, не можна скласти Кодекс честі. 

Тлумачення поняття ЧЕСТЬ, наприклад, у словнику російської мови 1988 року надається у 

п‘яті словникових статтях та 22 фразеологізмах (стійких поєднаннях слів, виразів) [11]. 

Практика підготовки проекту само по себе складна річ. Особливо, коли присутні 

політичні мотиви. Наприклад, Міністерство оборони Росії скасувало власні плани з 

проведення в листопаді 2010 року всеармійської наради офіцерів армії і флоту, на якої 

делегати форуму відповідно до наказу глави військового відомства повинні були обговорити 

і прийняти «основи корпоративної етики офіцерського корпусу на новому етапі будівництва 

армії і флоту», або, попросту кажучи - кодекс честі. 

Випробуваною скарбницею військової честі для особового складу Збройних Сил 

України є і буде досвід і традиції воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. 

Необхідно врахувати і таки складові військової честі, як: усвідомлення своєї особистої 

відповідальності за виконання військового обов’язку; честь військовослужбовця невід’ємна 

від честі військового колективу, Збройних Сил України в цілому. Важливою рисою 

військової честі є правдивість, обов’язковість, вірність даному слову. Коли говорять: “Слово 

честі”, то це означає правдивість і твердість намірів, вірність слову, відповідальність за його 

виконання, принциповість у відстоюванні позицій. Справа честі – порядність, поважне 

ставлення один до одного. Ідея поваги закладена в самому ритуалі виконання військового 

вітання. Відданням честі висловлюється глибока повага до бойової слави Збройних Сил, 

військової частини, військового звання. 

Справа честі – нетерпиме ставлення до аморальних проступків, ніколи, ні в чому, ні за 

яких умов не втратити високу честь захисника Вітчизни.  

При підготовці нового Кодексу доцільно було б проаналізувати історичний та сучасний 

досвід армій, де подібний Кодекс мав місце і діє в сучасних умовах функціонування 

військових колективів. 

Висновки. Вимоги керівних документів, указу Президента України з питань 

реформування і розвитку Збройних Сил України  можуть бути виконані тільки при 

відповідної організації виховної роботи з офіцерами. Тому формування у офіцерів певних 

норм поведінки відповідно до Кодексу честі набуває сьогодні особливої ваги.  

Але, не передбаченє проведення цілеспрямованої роботи щодо впровадження Кодексу 

честі офіцера ЗС України серед основних напрямів розвитку кадрової політики у Концепції 

кадрової політики в Збройних Силах. 

На думку автора, сучасний стан справ в Збройних Сил України вимагає перегляду нині 

існуючого Кодексу честі офіцера ЗС України та впровадження його у війська. 
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 

 
У статті проводиться аналіз демографічній ситуації в Україні. Розглянуті основні 

фактори, що впливають на демографічні тенденції в країні, а також виявлені важливі чинники, 

які зумовлюють зміну чисельності населення країни та його перерозподіл між окремими 

регіонами та населеними пунктами.  

Запропоновано шляхи покращення демографічної ситуації в Україні. 

 
В статье проводится анализ демографической ситуации в Украине. Рассмотрены 

основные факторы, влияющие на демографические тенденции в стране, а также выявлены 

основные нрправления, которые обусловливают изменение численности населения страны и его 

перераспределение между регионами и населенными пунктами.  

Предложены пути улучшения демографической ситуации в Украине. 

 
The article analyzes the demographic situation in Ukraine. The main factors affecting the 

demographic trends in the country and identified important factors that determine the change in 

population of the country and its redistribution between different regions and localities.  

Ways to improve the demographic situation in Ukraine. 

 

Постановка завдання. Подолання демографічної кризи і досягнення сталого 

демографічного розвитку, нормалізація відтворення населення є тривалим і складним 

процесом. При цьому зміст реального виходу з демографічної кризи полягає не стільки в 

подоланні депопуляції, скільки у підвищенні якості населення, збереженні та відтворенні 

його життєвого і трудового потенціалу.  

Основна частина. Тенденції демографічного розвитку завжди цікавили науковців. 

Важливий внесок у цьому напрямку зробили вітчизняні вчені О.І.Ригельман, Г.І.Новицький, 

Ф.І.Чуманський, Я.А.Рубан. Істотне значення для вивчення демографічної ситуації мали 

методичні розробки й конкретні дослідження А.І.Якобія, М.І.Тезякова, М.С.Уварова, 

М.П.Діатропова та ін., які здійснили аналіз демографічного та соціально-економічного 

розвитку суспільства та запропонували ряд уточнень щодо ключових категорій 

демографічної науки. Найбільшими демографічними проблемами на сьогодні є скорочення 

народжуваності, зростання смертності, старіння населення і слабокеровані міграційні 

процеси, що порушують демографічний баланс. За даними Всесоюзного перепису населення 

1989 р., в Україні проживало 51,45 млн. осіб. До середини 1992 р. кількість населення 

продовжувала зростати і сягнула 52 млн. 224 тис., що забезпечувалося репатріацією. 

Економічна криза в країні спричинила різкий спад народжуваності та підвищення смертності 

в наступних роках. За даними Держкомстату на 1.01.2007 р. чисельність наявного населення 

скоротилась до 46 млн. 646 тис., а на 1.01.2012 р. чисельність населення Україні складала 45 

633,6 тис. чол. За рік чисельність населення зменшилася на 144,9 тис. чол., що у перерахунку 

на тисячу населення склала 3,1 чоловіка [1, 2]. Динаміка зміни чисельності населення 

України наведена на рис.1. 

Однак, враховуючи те, що як мінімум 1,5 млн. осіб виїхало на заробітки в інші країни, 

то реально в країні налічується менше 45 млн. громадян. Скорочення чисельності населення 

за останні десять років сягнуло понад 7 %. Причинами скорочення населення є висока 

смертність населення порівняно з народжуваністю. В Україні в 1,6 рази помирає людей 

більше ніж народжується. Нинішній рівень народжуваності не забезпечує зміни покоління 

батьків поколінням дітей навіть наполовину. Прийняті урядом заохочувальні заходи щодо 

покращення демографічної ситуації сприяли процесу відтворення нації але не її вирішенню. 

Спостерігається зменшення кількості населення в усіх регіонах України. Менше людських 
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втрат за останні 10 років зазнали Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська і Рівненська 

області, цьому сприяли високий рівень народжуваності, більш молода вікова структура та 

відносно низька смертність.  

 
Рис. 1. Динаміка зміни чисельності населення України 

 

В Україні спостерігається висока, порівняно з економічно розвинутими країнами, 

передчасна смертність. Стандартизований коефіцієнт смертності населення в Україні удвічі 

вищий, ніж в країнах Європейського Союзу і як наслідок цього – відставання більш ніж на 10 

років від економічно розвинутих країн за показником середньої очікуваної тривалості життя 

[1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі люди живуть набагато 

довше, ніж у нас. Для порівняння, в Німеччині, Великобританії, Фінляндії і Греції – 79 років. 

У Франції, Норвегії та Іспанії – 80, а у Швеції, Італії, Ісландії і Швейцарії – 81 рік, довше всіх 

живуть мешканці Японії – 82 роки. 

Згідно з прогнозами Інституту демографії та соціології, якщо нинішня тенденція 

збережеться, то до 2026 р. чисельність населення України складатиме приблизно 36 млн. осіб 

за умов різкого зменшення кількості працездатних громадян, а до 2050 р. в Україні 

залишиться не більше 25 млн. осіб, з них працездатного населення – всього п’ята частина [3]. 

Економічний стан і розвиток економіки в країні залишаються найвагомішими чинниками 

впливу на демографічні процеси в державі й визначають народжуваність і приріст населення, 

смертність та міграцію. Вирішальну роль у покрашенні демографічної ситуації відіграє 

рівень добробуту населення, який залежить від економічного потенціалу держави, потенціал 

є, тільки добробут є у незначної кількості українців. Статистичні дані показують, що якість 

життя особливо не поліпшується., не має значних зміни у бік різкого збільшення середнього 

класу суспільства, який у період кризи ще й зменшується. Депопуляція населення, що 

належить до найнижчого класу, становить велику питому вагу від усієї народжуваності й не 

є найвищою. Зростає поширеність захворювань серед малозабезпеченого населення (рівень 

поширеності хвороб вищий в три рази ніж в середньому по країні [2]. 

Найвищий рівень смертності у Чернігівській області, найнижчий - у м. Києві. За 

причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге - 

новоутворення, третє - зовнішні причини смертності та захворюваності. Найбільш "старим" 

(частка осіб віком 60 років і старше в загальній кількості населення перевищує 24%) є 

населення Вінницької, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей. До 

другої групи (частка складає 22,9-24 %) увійшли Донецька, Житомирська, Кіровоградська, 

Луганська та Хмельницька області. До третьої групи (21,7-22,9 %) належать 

Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Тернопільська, Харківська області. До четвертої 

групи віднесено Автономну Республіку Крим, Волинську, Івано-Франківську, Одеську, 

Миколаївську, Херсонську, Львівську, Чернівецьку області та м. Севастополь (рівень 

старіння складає 19,3-21,7%). Найбільш "молодим" (частка старших осіб складає 15,5-19,3%) 

є населення Закарпатської, Рівненської областей та м. Києва [2, 4]. 
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Одним із важливих чинників, які зумовлюють зміну чисельності населення країни та 

його перерозподіл між окремими регіонами та населеними пунктами, є міграції населення. У 

перші роки після проголошення незалежності України багато українців та представників 

нацменшин, які раніше проживали в Україні (німці, кримські татари та ін.), почали 

повертатись (репатріювалися) на свою батьківщину. Тільки за 1989-1997 рр. на територію 

України повернулося 243 тис. кримських татар і 12 тис. депортованих вірмен, болгар, греків, 

німців. Внаслідок цього сальдо міграції було додатнім, в 1992 р., наприклад, воно становило 

понад 282 тис. осіб [5]. Однак, вже з 1993 р. припинився потік репатріантів, посилилися 

кризові процеси в економіці, що зумовлювали скорочення працівників у різних галузях 

господарства, зниження рівня і погіршення якості життя людей. Але вже із 1994 р. сальдо 

міграції стає від’ємним, його обсяги збільшуються, поступово все більше людей бере участь 

у міждержавних міграціях. В останні роки змінюються як напрями міграцій, так і склад 

мігрантів. На рис. 2 наведений міграційний приріст населення України [5]. 

 

 
Рис. 2. Міграційний приріст населення України 

 

Стратегічне значення демографічного фактора має непересічне значення для 

майбутнього розвитку держави. Тому у практику державного управління необхідно 

запровадити принципи орієнтації розвитку країни, передусім на інтереси населення та сім'ї, 

на забезпечення умов їх всебічного розвитку і реалізації.  Центральну роль у цьому мають 

відігравати: 

- подолання бідності, запобігання розвиткові хронічної та успадкованої бідності на 

основі зростання доходів та рівня життя всього населення; 

- глибоке реформування сфери праці, оскільки саме тут формуються провідні важелі 

репродуктивних і міграційних настанов, вітальної поведінки, здорового способу життя; 

 - забезпечення ефективної зайнятості, яка має стати надійною гарантією належного 

рівня життя не тільки для самого працюючого, а і для його утриманців.  

Українському суспільству ніколи не бути процвітаючим та, якщо його населення не 

матиме відповідних умов життя і не відчуватиме повної безпеки для реалізації нормальної 

демовідтворювальної поведінки. 

До останнього часу проблеми безпеки досліджувалися переважно у військовій та 

політичній сферах й обмежувалися потенційними конфліктами між країнами та 

міжнародними загрозами. Однак події свідчать, що внутрішня негативна соціально-

демографічна ситуація, зокрема, той чи інший режим відтворення населення, кількісний та 

якісний його склад може стимулювати чи гальмувати виникнення й розвиток внутрішніх і 

зовнішніх конфліктів, бути каталізатором сепаратистських прагнень частини населення, 

тобто здійснювати деструктивний вплив на стан безпеки держави навіть за стабільної 

міжнародної ситуації. 

Соціально-економічна перебудова суспільства в Україні спричинила гострі проблеми. 

Їхнє вирішення передбачає розробку науково-обґрунтованої комплексної програми 

подолання демографічної кризи, яка б охоплювала не тільки питання простого відтворення 

Природний приріст-1 Міграційний приріст-2 

1 

2 
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населення, але й його розвитку у широкому соціальному контексті. В умовах значного 

зниження народжуваності, зростання смертності та погіршення здоров'я необхідно докласти 

максимальних зусиль для збереження населення України. Це має бути основним змістом 

демографічних стратегій держави сьогодні. При обмежених фінансових можливостях, а 

також занепаді системи соціального захисту увага і підтримка держави повинні бути 

спрямовані на вирішення проблем, що безпосередньо впливають на рівень захворюваності і 

смертності населення і, зокрема, дітей та жінок [6]. У зв'язку з цим необхідно реформувати 

систему охорони здоров'я, на якій негативно позначилися зміни соціально-економічних 

умов, а також збільшити асигнування на розвиток цієї сфери. Для подолання депопуляції та 

відтворення трудового потенціалу країни необхідно перейти від декларативного до 

реального виконання програм. Необхідно: 

- поступове збільшення дотацій під час народження дитини та для її подальшого 

утримання; 

- створити належну систему соціального обслуговування осіб похилого віку і 

забезпечити його доступність незалежно від місця проживання; 

- вирішити проблему міграційного відпливу населення України за кордон шляхом 

створення гідних умов роботи в Україні та покращення економічного становища сфери праці 

тощо. 

Враховуючи необхідність зміни соціально-психологічного клімату, пріоритетами 

сучасної національної демографічної політики мають бути: 

- цілеспрямована державна соціальна політика на поліпшення демографічної ситуації; 

- системне та безперервне статеве виховання підлітків на цінностях національної та 

християнської культури в родині, у навчальних, медичних, закладах; 

- утвердження високого соціального статусу сім’ї; 

- виховання в населення демографічної грамотності та формування ідеологічних і 

філософських принципів, які відповідають цілям та пріоритетним завданням національної 

демографічної політики. 

Впровадження і виконання зазначених та інших методів вирішення демографічної 

проблеми може змінити сучасний та дати ефективний поштовх майбутньому розвитку 

населення України. 
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОК -

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У АЕРОМОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ, ПІДРОЗДІЛАХ 

ЗВ’ЯЗКУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК, КОРАБЕЛЬНОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВО-

МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

У статті досліджені питання професійного становлення жінок-військовослужбовців до 

військової служби. Розглянуті активні форми, методи психологічного впливу на жінок-

військовослужбовців, як індивіда, включеного в загальну систему суспільних зв'язків і відносин. 

Розкрито основні особливості та принципи методичного аспекту професійного становлення 

жінок-військовослужбовців у аеромобільних підрозділах, підрозділах зв’язку Сухопутних військ, 

корабельного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

Ключові слова: жінка-військовослужбовець, професійне становлення. 
 

В статье исследованные вопросы профессионального становления женщин-

военнослужащих к военной службе. Рассмотренные активные формы, методы психологического 

влияния на женщин-военнослужащих, как индивида, включенного в общую систему 

общественных связей и отношений. Раскрыты основные особенности и принципы 

методического аспекта профессионального становления женщин-военнослужащих в 

аэромобильных подразделениях, подразделениях связи Сухопутных войск, корабельного состава 

Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: женщина-военнослужащий, профессиональное становление. 
 

In the article investigational questions of the professional becoming of women-servicemen are to 

military service. Considered active forms, methods of psychological influence on women-servicemen, as 

individual plugged in the general system of public connections and relations. Basic features and 

principles of methodical aspect of the professional becoming of women-servicemen are exposed in 

airmobile subdivisions, subdivisions of connection of Ground forces, ship composition of Naval Forces of 

the Armed Forces of Ukraine. 

Keyword: a woman is a serviceman, professionsl becoming 
 

Постановка проблеми. Для дослідження ми обрали професійне становлення жінок-

військовослужбовців у аеромобільних підрозділах, підрозділах зв’язку Сухопутних 

військ,корабельного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який за 

описаними вище періодизаціями, припадає на етап навчання професії (18-25 років). Період 

ранньої зрілості, який досліджуємо, характеризується переходом до незалежності від батьків 

в економічних відносинах. У цей час здобувається новий статус, що складається з 

різноманіття прав і обов'язків людини в різних сферах життя і діяльності, у суспільстві, на 

роботі, у власній родині. Становлення статусу окремої людини залежить від системи 

суспільних відносин і соціальних перетворень. У той же час статус особистості змінюється 

залежно від ступеня її активності, коли людина може усвідомлювати своє становище в 

суспільстві і прагне зміцнити свій статус чи, навпаки, ставиться до нього пасивно, 

пристосовуючись до існуючого положення. "Діяльна суб'єктивна сторона статусу виступає у 

вигляді позиції особистості, яку вона займає в умовах певного статусу" [1]. Розвиток 

особистості залежить від її статусу, оскільки задаються певні можливості власної діяльності 

людини. У комплексі ролей як суспільних функцій реалізуються такі характеристики 

суб'єкта суспільної поведінки, як ставлення до суспільства, до праці, людей, до себе, 

установки, мотиви, цілі й ціннісні орієнтації. У період ранньої юності формується власний 

спосіб життя, відбувається засвоєння професійних ролей, включення в усі види соціальної 

активності. У період середньої зрілості настає консолідація соціальних і професійних ролей 

[3]. У систему суб'єктивних властивостей особистості включаються життєві плани людини, її 

мотиви й цілі діяльності. У молодих людей віком від 18-25 років зберігається яскраво 

виражена спрямованість на отримання гарної посади та успішну діяльність. Актуальними 

для цієї вікової групи залишається пошук коханої людини, вірних друзів, проблема 
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створення сім’ї. Разом з тим у цьому віці підсилюється установка на гарні житлові умови, 

матеріальну забезпеченість, тому що більшість планує створити власну сім’ю.  

Аналіз останніх досліджень свідчить, що проведені дослідження дозволили 

встановити, що особливе значення періоду зрілості, як відзначається у Є. Рибалко, полягає в 

тому, що, "включаючись у все різноманіття суспільних відносин, людина стає їхнім 

суб'єктом, свідомо формуючи своє ставлення до навколишнього світу. У період дорослості 

відбувається інтеграція відносин і формування характеру як системи, хоча процес 

характероутворення починається ще у дитячому віці" [2]. Отже, період ранньої зрілості є 

найбільш сприятливим для формування основних підструктур психіки людини, для 

досягнення нею зрілості і суб'єкта спілкування, пізнання і діяльності, як індивідуальності. 

Досліджуючи професійне становлення жінок-військовослужбовців у аеромобільних 

підрозділах, підрозділах зв’язку Сухопутних військ,корабельного складу Військово-

Морських Сил Збройних Сил України, необхідно розглянути особливості становлення 

представників жінок-військовослужбовців. Проблеми вивчення молодих фахівців хвилюють 

учених протягом не одного десятиліття. Вони висвітлені у роботах таких дослідників, як О. 

Васильєва, Л. Гегель, Є. Головаха, Г. Горченко, М. Дмитрієва, Т. Іщенко, Ю. Колесников, Н. 

Крилова, В. Лисовський, Б. Рубін та ін. Серед українських дослідників з галузі педагогіки та 

соціології необхідно відзначити дослідження Л. Ази, В. Арбеніна, Н. Бегеки, В. Гигринова, 

П. Кравчук, В. Казачкова, К. Якуби та ін. Проте, зважаючи на сучасну специфіку вітчизняної 

вищої освіти, актуальним залишається на сьогодні розробка педагогічних аспектів 

забезпечення підготовки жінок-військовослужбовців. Ефективність вирішення цього 

завдання багато в чому визначається розвитком особистості жінки-військовослужбовця, а 

також тим, наскільки командири підрозділів проінформовані про процеси, що відбуваються у 

військовому середовищі, здатні впливати на них, орієнтуватися в такому культурологічному 

феномені як субкультура.  

На сьогодні практично половина жінок-військовослужбовців проживає поза родиною і, 

отже, змушена самостійно планувати свій бюджет, вести господарство, розраховувати часові 

та фінансові витрати. Така самостійність на практиці не завжди виявляється оптимальною, 

але вона стає для жінок-військовослужбовців важливим фактором їх соціально-побутової 

соціалізації, реалії дорослого життя активізують процеси самоаналізу та адекватної 

самооцінки, самовиховну діяльність, формують механізми саморегуляції поведінки жінок-

військовослужбовців. Усе це вимагає великої особистісної свободи жінки-

військовослужбовця, уміння самостійно планувати свій час, відповідати за результати своєї 

праці та поведінки в суспільстві. Необхідно зазначити, що здатності до свідомої 

саморегуляції у віці 18- 20 років ще недостатньо розвинуті. Як результат, виникають 

протиріччя між потребою у більшій самостійності та невмінням адекватно оцінити її 

наслідки; між цілеспрямованістю, наполегливістю та невмотивованим ризиком у прийнятті 

життєво значимих рішень; між наявністю інтересу до служби та невмінням мобілізувати 

внутрішні ресурси для досягнення професійних цілей. Знаходячись у стані вибору між 

бажаним та необхідним, жінка-військовослужбовець постійно тренується у прийнятті рішень 

з вираженим морально-етичним компонентом.  

Узагальнюючи дослідження С. Савченко [4], можна визначити специфіку окремих 

етапів розвитку особистості, їх психологічні особливості й відповідні форми соціальної 

активності. Перший етап, як стверджує С. Савченко, – оволодіння способами навчально-

професійної діяльності. Специфіка цього етапу полягає в тому, що в основі навчально-

професійної діяльності жінок-військовослужбовців є система понять, законів, 

закономірностей, теоретичних узагальнень.  

У цьому випадку теорія передує практиці й домінанта активності жінки-

військовослужбовця спрямована на оволодіння основами теоретичних знань. Така форма 

активності є головною і визначає розвиток особистості на даному етапі. Наступний етап 

охоплює засвоєння суспільного значення професійної діяльності. Саме у цей період жінка-

військовослужбовець починає розглядати свою професію через призму участі у справах 
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усього суспільства. Виникнення почуття Військового обов‘язку є важливим психологічним 

утворенням другого етапу, яке передбачає активне засвоєння жінкою-військовослужбовцем 

інших видів діяльності. Таким чином, провідним видом активності жінок-

військовослужбовців на другому етапі життєдіяльності жінки-військовослужбовця є 

соціальна активність. Третій етап збігається з формуванням у жінки-військовослужбовця 

здатності до виконання конкретних ролевих функцій у військовій сфері. Ця здібність 

коректується і розвивається в системі всебічного охоплення, а саме: - фізичного 

навантаження; - психологічного навантаження; - виконання посадових обов`язків, які 

максимально наближують ідеальні уявлення про обрану професію з її реальним змістом. На 

кожному етапі не тільки вирішуються специфічні завдання розвитку особистості, але і 

створюються умови для переходу на наступний етап [5]. Серед соціально-психологічних 

якостей жінки-військовослужбовця важливе місце займають її соціальні та духовні 

характеристики. Враховуючи специфіку військової служби, жінка-військовослужбовець є 

лише потенційним творцем духовних та матеріальних цінностей, але цей час є могутнім 

творчим етапом у його особистісному розвитку. Соціалізуючись та засвоюючи 

інтелектуальні досягнення, жінка-військовослужбовець фактично готується до процесу 

відтворення набутих знань, норм, цінностей на наступних етапах життєвого розвитку. 

Причому на відміну від інших категорій молоді таке відтворення має бути переважно 

творчим, інноваційним. Це відповідно зумовлює те, що інтереси жінки-військовослужбовця 

предметніші, ніж у військовослужбовця чоловічої статті, через них виробляються погляди та 

уявлення на оточуючий предметний світ, формується особистісна морально-етична 

програма. До фізіологічних та психологічних особливостей віку особливо відносять: 

формування почуття дорослості та власних поглядів; прагнення до самоствердження 

особистості, відповідно до перевірки своїх якостей; спрямованість на пізнання оточуючого 

світу; загострення почуття справедливості та підвищення реакції самозахисту. У свідомості 

жінки-військовослужбовця відбувається переворот від споглядального світу юності до світу 

активної дії [6]. Особливості соціально-економічного становища в країні визначили появу 

останнім часом принципових новоутворень, як особливої соціально-демографічної групи. До 

них відносяться зниження елементів романтизму в почуттях і поведінці молоді, збільшення 

прогностичного начала і практицизму.  

Сучасна жінка більшою мірою, ніж його ровесник 90-х, а тим більше 80-х років, 

орієнтований на цінності західного світу, він самостійніший, енергійніший, внутрішньо 

готовий до конфліктних стосунків з адміністрацією і владними структурами. Загальна 

інформаційно-технологічна та фізична підготовка сучасної жінки-військовослужбовця 

набагато вища, ніж цивільної жінки в цілому, серед якої ще чимало людей, що не володіють 

зброєю, рукопашним боєм, комп'ютером, сучасними побутовими технологіями, не 

орієнтуються у швидко мінливому техногенному просторі. Принципово важливим при 

характеристиці соціально-психологічних особливостей сучасного жіночого суспільства є 

поява своєрідного феномена корпоративності в поглядах, поведінці. Це виражається в тому, 

що в соціальних стосунках уже з початку професійної діяльності жінка-військовослужбовець 

бере участь не як представник соціальних груп, до яких належать його батьки, а як член 

військового підрозділу, що має яскраво виражену субкультуру, особливі морально-етичні, 

політичні, економічні інтереси. Оволодіння цією субкультурою складає головний зміст 

процесів соціалізації, а його успішність визначає рівень комфорту в процесі 

міжособистісного спілкування і відсутність когнітивного дисонансу в процесі професійної 

діяльності. У військовому середовищі зовсім різні групи здобувають первинні риси 

особливої соціальної групи – інтелігенції. Цій групі властивий вищий інтелектуальний та 

культурний рівень, у неї більш рафіновані запити, інша ціннісна шкала, особливий рівень 

домагань, можливості й соціальний престиж. Відсутність цілеспрямованої педагогічної 

профілактики виховної роботи в цей період може призводити до закріплення стереотипів у 

свідомості, появі у них необґрунтованого почуття елітарності.  
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Відомий дослідник проблем молодіжного руху В. Лисовський виділяє шість основних 

типів жінок-військовослужбовців, ґрунтуючись на наступних критеріях: ставлення до 

військової служби, наукова і суспільно-політична активність, загальна культура і 

колективізм [7]. Йому належить і класифікація, в основу якої покладені шістнадцять типів 

особистості, що відбивають чотири групи якостей жінок-військовослужбовців, орієнтованих 

на:  

1) навчання і науку; 2) обрану професію; 3) культурний розвиток; 4) стосунки у 

військовому колективі.  

Українські вчені Л. Аза, Н. Бегека, В. Козачків провідним критерієм виділяли соціальну 

активність жінок-військовослужбовців. Виходячи з цього, запропонована типологізація 

містить у собі п'ять основних типів:  

а) жінка – лідер, соціально активна, енергійна, успішно виконуюча основні соціальні 

ролі;  

б) жінка, чесна і порядна, успішно опановує знання, але схильний до індивідуалізації 

свого життя, відсторонена від участі в суспільному житті;  

в) жінка – конформіст, що слідує груповим стандартам поведінки, орієнтується при 

виборі поведінкової лінії на думку навколишніх;  

г) жінка, орієнтована на цінності життєво-побутового характеру;  

д) жінка, схильна до антигромадських і антиправових вчинків.  

Досліджуючи процес входження у посаду, необхідно відзначити специфіку роботи цієї 

діяльності. У таких умовах виховується так званий «добродушний» тип жінки, що 

характеризується глибиною переживань, цікавістю до знання, певним нахилом до 

самостійного думання, прагненням розуміти навколишнє життя, а не сприймати все 

пам’яттю, справжнім зацікавленням до роботи в Збройних Силах України. Варто 

констатувати, що молодь демонструє широкий спектр пріоритетних мотивів вибору професії. 

Найбільш значущими є два протилежні за змістом мотиви: по-перше, це інтерес до обраної 

професії, а по-друге, випадковість вибору професії багатьох із них. Останнім часом під 

впливом соціально-економічних перетворень відбулася докорінна зміна мотивів трудової 

діяльності: переважне місце тут займають матеріальні мотиви [6]. Молоді люди, які 

заздалегідь орієнтовані на конкретну спеціальність, професію, пов'язану із виконанням 

інтелектуальної праці, більш свідомо розв’язують проблему професійної діяльності. 

Дослідження Л. Бержаніра підтвердило наявність стійкого суспільного стереотипу: 

працювати потрібно не для того, щоб реалізовувати свій потенціал. Створена в державі 

соціальна система поки що не реалізовує творчого потенціалу особистостей. Знання, 

здібності, нахили, які мають молоді люди, переважно не знаходять свого застосування. Як 

показують сучасні соціологічні дослідження, у життєвих планах молоді значне місце 

займають наміри змінити місце свого проживання [5].  

На підставі результатів дослідження К. Якуби, ми стверджуємо, що специфіка процесу 

становлення жіночої особистості визначається психофізіологічними і соціокультурними 

факторами, історичним і національним контекстами, домінуючими уявленнями про роль 

жінки в суспільстві, реальним економічним і соціальним статусом, регіональними 

особливостями і відмінностями життєвого середовища [5]. Зрозуміло, що група «жіночої 

молоді» дуже неоднорідна, насамперед, у силу великого вікового діапазону. Якщо нижня 

межа цієї групи описує етап статевого дозрівання й одержання визнання командирами 

підрозділів, то верхня межа – це вік професійного становлення, шлюбу і материнства. 

Висновки. 

1. Професійне становлення – це продуктивний процес розвитку і саморозвитку 

особистості, засвоєння і самопроектування професійно орієнтованих видів діяльності, 

визначення свого місця у світі професій, реалізації себе в ній та самоактуалізація свого 

потенціалу для досягнення високого рівня професіоналізму.  

2. Професійне становлення є також динамічним процесом „формоутворення” 

особистості, адекватної діяльності, який передбачає формування професійної спрямованості, 
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професійної компетентності і професійно важливих якостей, розвиток професійно значущих 

психофізіологічних якостей, пошук оптимальних засобів якісного і творчого виконання 

професійних видів діяльності відповідно до індивідуально-психологічних особливостей 

особистості.  

3. Професійне становлення особистості – це також і процес підвищення рівня та 

удосконалення професійної компетентності, соціально і професійно важливих якостей, 

професійно значимих психофізіологічних особливостей через вирішення протиріч між 

актуальним рівнем їхнього розвитку, соціальною ситуацією і розвиваючою провідною 

діяльністю.  

4. Професійне становлення особистості – це процес, що за формою і змістом є 

полісистемним утворенням. Сутність даного процесу розкривається в ході його аналізу: по-

перше, як форми професійної соціалізації й індивідуалізації; по-друге, як частини життєвого 

шляху індивіда; по-третє, як специфічні форми професійного розвитку і навчання; по-

четверте, як специфічні форми прояву активності індивіда. У ході полісистемного аналізу 

визначаються соціальні й індивідуальні детермінанти професійного розвитку, особистісний 

зміст професійного становлення для індивіда, виявляються механізми перетворення його 

властивостей в професійно важливі і професійно значимі якості, розкривається система форм 

професійної активності, у межах яких здійснюється вирішення завдань професійного 

розвитку.  

5. Системо-утворювальним фактором професійного становлення особистості є 

поєднання індивідуальних (суб'єктивних) і соціальних (об'єктивних) факторів, 

співвідношення яких змінюється в міру професіоналізації особистості. На перших етапах 

професіоналізації провідна роль приділяється професійній соціалізації, а на пізніших – 

професійній індивідуалізації. Динаміка детермінації професійного розвитку тісно пов'язана і 

з динамікою форм активності особистості: на початкових етапах переважає адаптивна форма 

активності, а на пізніших – надситуативна форма, що, власне, і забезпечує розвиток 

індивідуальності і соціально-професійної спільності.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КОНТРАКТНИКІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ 

УМОВАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ 

 
Розглядаються теоретичні засади дослідження проблеми соціально-психологічної 

адаптації до діяльності в особливих умовах Збройних Сил України військовослужбовців за 

контрактом. 

Ключові слова: адаптація, особливі умови, військовослужбовці за контрактом. 

 

Рассматриваются теоретические основы исследования проблемы социально-

психологической адаптации к деятельности в особых условиях  Вооружённых Сил Украины 

военнослужащих по контракту. 

Ключевые слова: адаптация, особые условия, военнослужащие по контракту.   

 

The theoretical basis of the research problems of social and psychological adaptation to the special 

conditions of the Ukrainian Armed Forces personnel under contract. 

Keywords: adaptation, special conditions, the military contract. 

 

Постановка проблеми. Специфічні умови діяльності у чистинах Збройних Сил 

України (далі – ЗСУ), Державної прикордонної служби та інших військових формувань, 

вимагають від військовослужбовців-контрактників відповідної соціальної, психологічної та 

дидактичної готовності. Вступаючи до лав ЗСУ на контрактній основі, особистість 

стикається з особливими труднощами, диспропорціями та суперечностями, такими, як 

невідповідність між педагогічною організацією службової діяльності і потенційними 

очікуваннями, запитами та життєвими планами контрактника. Наявність таких 

суперечностей, з одного боку, і неготовність контрактників до їх розв’язання, з другого, 

нерідко призводить до виникнення труднощів у службовій діяльності, тривожності, 

невротизації, унаслідок чого чимало з них розчаровується у військовій службі, втрачає віру у 

свої сили та можливості. Досить часто дезадаптованість є причиною конфліктів у стосунках з 

товаришами по службі та з командирами. Наявність даних суперечностей обумовлюють 

актуальність проведення досліджень з проблем соціально-психологічної адаптації 

військовослужбовців-контрактників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціально-психологічної 

адаптації людини до діяльності в особливих та екстремальних умовах досліджували у своїх 

наукових працях Н. Агаєв, В. Корольчук, М. Малахов, Є. Потапчук, О. Сафін, Б. Смирнов та 

інші [1–6]. Разом з тим аналіз існуючих на даний час наукових праць, пов’язаних з 

вивченням проблем соціально-психологічної адаптації різних категорій військовослужбовців 

показав про важливість розробки зазначеного питання стосовно військовослужбовців за 

контрактом. 

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення та узагальнення теоретичних 

засад з проблеми соціально-психологічної адаптації до діяльності в особливих умовах 

військовослужбовців за контрактом. 

Викладення основного матеріалу. Соціальна психологія розглядає процес адаптації 

особистості як механізм врівноважування особистості та соціального середовища, у 

загальній психології поняття адаптації аналізується в різних аспектах організації та 

самоорганізації психіки. Психологічна адаптація (психічна адаптація, адаптація особистості 

тощо), трактується як зміна, перебудова психіки індивіда (психології особистості) під 

впливом об'єктивних чинників середовища. При цьому відбувається процес ламання (заміни) 

старого та встановлення нового динамічного стереотипу – усталеної системи тимчасових 

нервових зв'язків (умовних рефлексів, які забезпечують певну інтенсивність і послідовність 
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реакцій організму та психіки на зміни зовнішніх і внутрішніх впливів), що здійснюється у 

формі цілісної діяльності великих півкуль головного мозку. Важливо при цьому, що стан 

психічної адаптації забезпечує діяльність людини на рівні «оперативного спокою». Він 

дозволяє йому не лише оптимально протистояти різним природним і соціальним чинникам, 

але й активно та цілеспрямовано впливати на них [7].  

Принциповою відмінністю психічної адаптації від усіх інших самокерованих систем є 

наявність механізмів свідомого саморегулювання. В основі такого регулювання лежить 

суб’єктивна індивідуально-особистісна оцінка людиною природних і соціальних впливів на 

нього. Завдяки цьому, здійснюється координуюче, спрямовуюче втручання свідомої 

інтелектуальної активності людини в саморегульовані процеси адаптації [8]. При цьому 

адаптована психічна діяльність є найважливішим чинником, який забезпечує людині стан 

здоров'я. У тому випадку, коли ці «здібності» відповідають рівню, необхідному для активної 

життєдіяльності, або перевищують його, можна говорити про адаптовану, «нормальну» 

діяльність людини. 

В останні роки у педагогіці та психології широко досліджуються соціально-особистісні 

проблеми адаптації особистості до нових (специфічних) умов діяльності. Хоча окремі 

питання цієї проблеми різною мірою висвітлені у наукових дослідженнях, на сьогодні ще 

немає достатньо чіткого системного підходу до організації складного та динамічного 

процесу адаптації військовослужбовців за контрактом до діяльності в особливих умовах. Та 

насамперед, слід сказати, що не існує і загальноприйнятого педагогічного визначення 

поняття «адаптація», яке б характеризувало соціально-психологічні процеси переходу 

особистості до нових умов життєдіяльності. 

В. Павлушенко у своїх дослідженнях обґрунтовує поняття соціально-психологічної 

адаптації, насамперед у його соціальному аспекті [9]. Тобто соціальна адаптація є процесом 

вироблення оптимального режиму цілеспрямованого функціонування особистості в 

конкретних умовах часу і місця, коли вся енергія, усі фізичні і духовні сили людини 

спрямовані на виконання нових навчальних завдань. На думку дослідника, такий стан 

досягається особистісним перетворенням нових зовнішніх умов життєдіяльності у «свої» 

умови. На думку автора, поняття адаптуватися означає не більш, ніж освоїтися, а, отже, 

процес соціальної адаптації відрізняється від власне предметної (навчальної) діяльності, 

спрямованої безпосередньо на досягнення мети (отримання нових знань, навичок, умінь). 

Хоча, звичайно, процеси адаптації і предметної діяльності відбуваються одночасно, але під 

час такої двопланової адаптації у структурі особистості не відбувається ніяких серйозних 

зрушень, якщо індивід при цьому не набуває особистісних властивостей, а лише 

пристосовується до умов предметної діяльності. Іншими словами, соціальна адаптація 

розглядається автором як необхідна передумова навчальної предметної діяльності й умова 

успішного функціонування індивіда в тій чи іншій ролі. Ю. Колесников, Г. Медведєв, 

Б. Рубін, розглядають процес адаптації у широкому соціальному розумінні цього явища. 

Загалом, з їхніх досліджень виходить, що адаптація є засвоєння особистістю соціального 

досвіду суспільства у цілому і того середовища (макросередовища), до якого вона належить. 

Вирішального значення ці дослідники  надають залученню особистості  до нових соціальних 

функцій, культури і норм поведінки через формування дружнього колективу. В. Брудний, 

К. Кедрова, Ю. Чуфаровський під соціально-психологічною адаптацією розуміють не тільки 

пристосованість особистості до нових умов як до специфічного середовища, але й 

оволодіння сукупністю норм та функцій майбутньої професійної діяльності. Однак, як 

справедливо зазначають А. Колесова, Л. Кондратьєва, Ю. Уке засвоєння існуючих у 

суспільстві норм і цінностей може відбуватися на різних рівнях активності та свідомості 

людини. Це може бути просте їх присвоєння, коли поведінка людини однозначно 

детермінується безпосереднім сприйманням ситуації. Перехід людини на більш високий 

рівень активності і свідомості при формуванні поведінки передбачає не лише засвоєння 

норм, правил та схем, відповідно до яких вона повинна діяти, але і свідоме регулювання 
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своєї поведінки, тобто свідоме зіставлення своїх можливостей з вимогами якісно нової 

діяльності, їх оцінку, активний пошук шляхів їх удосконалення або компенсації. 

У пошуках провідних детермінант процесу соціально-психологічної адаптації 

особистості увага багатьох дослідників зосереджується на вивченні різноманітних чинників, 

у тому числі особистісних властивостей, а також соціально-психологічних характеристик 

колективу. Останнім часом виявилась тенденція до зростання числа робіт, присвячених 

вивченню ролі спілкування у соціально-психологічній адаптації особистості. Зокрема, 

проблема взаємозв’язку стилю спілкування та соціально-психологічної адаптації особистості 

вивчалась О. Гончаровим, А. Ерднієвим, Т. Середою. 

Сукупність наявного теоретичного матеріалу дає нам змогу більш чітко усвідомити, що 

ж таке адаптація та які вона має складові. 

Адаптація – це динамічний процес, завдяки якому рухливі системи живих організмів, 

незважаючи на мінливість умов, підтримують стійкість, необхідну для існування, розвитку і 

продовження роду. Саме механізм адаптації, вироблений у результаті тривалої еволюції, 

забезпечує можливість існування організму в постійно мінливих умовах середовища. 

адаптацію індивіда трактують по-різному: як механізм розвитку біологічної істоти (в 

біології), як неперервний процес пристосування людини до умов життя соціуму в 

зовнішньому середовищі, що постійно змінюється (у соціальних науках). Це свідчить про 

складність змісту і багатоаспектність структури адаптації, яка розглядається науковцями на 

біологічному, фізіологічному, соціальному і психологічному рівнях [9]. Соціально-

психологічна адаптація особистості включає сукупність індивідуально-психологічних 

особливостей, які в нових умовах життєдіяльності забезпечують успішне виконання нею 

соціально-комунікативної, навчальної та службової діяльності, у поєднанні з позитивною 

самооцінкою та емоційно-моральною задоволеністю професійним навчанням у цілому. 

Завдяки процесу адаптації досягається збереження гомеостазу при взаємодії організму з 

зовнішнім світом. У цьому зв'язку процеси адаптації містять у собі не тільки оптимізацію 

функціонування організму, але і підтримка збалансованості в системі «організм-

середовище». Процес адаптації реалізується всякий раз, коли в системі «організм-

середовище» виникають значимі змини, і забезпечує формування нового гомеостатичного 

стану, що дозволяє досягати максимальної ефективності фізіологічних функцій і 

поведінкових реакцій. Оскільки організм і середовище знаходяться не в статичному, а в 

динамічній рівновазі, їхні співвідношення міняються постійно, а отже, також постійно 

повинний здійснюється процес адаптації. Вищенаведене відноситься в однаковій мірі і до 

тварин, і до людини. Однак істотною відмінністю людини є те, що вирішальну роль у 

процесі підтримки адекватних відносин у системі «індивідуум-середовище», у ході якого 

можуть змінюватися всі параметри системи, грає психічна адаптація. 

Як відомо адаптацію, у психології та педагогіці, розглядають як результат діяльності 

цілісної самокерованої системи, підкреслюючи при цьому її системну організацію. Але при 

такому розгляді картина залишається не повною. Необхідно включити у формулювання 

поняття потреби. Максимально можливе задоволення актуальних потреб є, таким чином, 

важливим критерієм ефективності адаптаційного процесу. Отже, психічну адаптацію можна 

визначити як процес встановлення оптимальної відповідності особистості і навколишнього 

середовища в ході здійснення властивої людині діяльності, що (процесу) дозволяє 

індивідууму задовольняти актуальні потреби і реалізовувати зв'язані з ними значимі цілі, 

забезпечуючи в той же час відповідність максимальної діяльності людини, його поводження, 

вимогам середовища. Психічна адаптація є суцільним процесом, що поряд із власне 

психічною адаптацією (тобто підтримкою психічного гомеостазу), містить у собі ще два 

аспекти: оптимізацію постійного впливу індивідуума з оточенням; встановлення адекватної 

відповідності між психічними і фізіологічними характеристиками. 

Вивчення адаптаційних процесів тісно пов'язано з представлення про емоційну напругу 

і стрес. Взагалі, тому що індивідууми не схожі один на одного, від чинника особистості 

залежить дуже багато. Приміром, у системі «людина-середовище» рівень емоційної 
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напруженості наростає в міру збільшення розходжень між умовами, у яких формуються 

механізми суб'єкта, і знову створилися. Таким чином, ті чи інші умови викликають емоційна 

напруга не у силу їхньої абсолютної твердості, а у результаті невідповідності цим умовам 

емоційного механізму індивіда. При будь-якому порушенні збалансованості «людина-

середовище» недостатність психічних чи фізичних ресурсів індивідуума для задоволення 

актуальних чи потреб неузгодженість самої системи потреб є джерелом тривоги. Тривога, що 

позначається як, відчуття невизначеної погрози, почуття дифузійного побоювання і 

тривожного чекання, невизначене занепокоєння, представляє із себе найбільше сильно 

діючий механізм психічного стресу. Це випливає з відчуття погрози, що згадується вже, що 

представляє із себе центральний елемент тривоги й обумовлює її біологічне значення як 

сигналу неблагополуччя і небезпеки. Тривога може грати охоронну і мотиваційну роль, 

порівняну з роллю болю. З виникненням тривоги зв'язують посилення поведінкової 

активності, зміна характеру чи поводження включення механізмів інтрапсихічної адаптації. 

Але тривога може не  тільки стимулювати активність, але і сприяти руйнуванню недостатньо 

адаптивних поведінкових стереотипів, заміщенню їх більш адекватними формами 

поводження. На відміну від болю тривога – це сигнал небезпеки, що ще не реалізована. 

Прогнозування цієї ситуації носить вірогідний характер, а в остаточному підсумку  залежить 

від особливостей індивіда. При цьому особистісний чинник грає найчастіше вирішальну 

роль, і в такому випадку інтенсивність тривоги відбиває скоріше індивідуальні особливості 

суб'єкта, чим реальну значимість погрози. Тривога, по інтенсивності і тривалості 

неадекватна ситуації, перешкоджає формуванню адаптаційного поводження, приводить до 

порушення поведінкової інтеграції і загальної дезорганізації психіки людини. Таким чином, 

тривога лежить в основі будь-яких змін психічного стану і поводження, обумовлених 

психічним стресом. Тривога, незважаючи на достатньо різних значеннєвих формулювань, 

являє собою єдине явище і служить облигаторним механізмом емоційного стресу. 

Виникаючи при будь-якім порушенні збалансованості в системі «людина-середовище», воно 

активізує адаптаційні механізми, і разом з тим при значній інтенсивності лежить в основі 

розвитку адаптаційних порушень. Підвищення рівня тривоги обумовлює включення 

посилення дії механізмів інтрапсихічної адаптації. Ці механізми можуть сприяти ефективної 

психічної адаптації, забезпечуючи редукцію тривоги, а у випадку їхньої неадекватності 

знаходять своє відображення у типі адаптаційних порушень, яким відповідає характер 

прикордонних психопатологічних явищ, що формуються при цьому. 

Ефективність психічної адаптації напряму залежить від організації мікросоціальної 

взаємодії. Але не тільки аналіз чинників навколишнього середовища визначає рівень 

адаптації й емоційної напруженості. Необхідно також приймати до уваги індивідуальні 

якості, стан безпосереднього оточення й особливості групи, у якій здійснюється 

мікросоціальна взаємодія. Отже, проблема психічної адаптації являє собою важливу область 

наукового пошуку, розташовану на стику різних галузей знання, що здобувають у сучасних 

умовах усе більше значення.  

Таким чином, як стверджує В. Ягупов, адаптація військовослужбовців за контрактом до 

особливих умов діяльності у ЗСУ характеризується сукупністю індивідуально-психологічних 

особливостей, які в нових умовах життєдіяльності забезпечують успішне виконання ними 

соціально-комунікативної, навчальної та службової діяльності, а також позитивною 

самооцінкою та емоційно-моральною задоволеністю професійним навчанням у цілому [9]. У 

структурі військовослужбовців за контрактом можна виділити три основні компоненти: 

соціально-психологічний, професійний і навчальний. 

Соціально-психологічна адаптація передбачає приведення індивідуальної та групової 

поведінки військовослужбовців за контрактом у відповідність до характерної для ЗСУ 

системи норм і цінностей навчально-службової діяльності, перебудову психіки індивіда, його 

ціннісних орієнтацій, внутрішньої позиції під впливом педагогічно скорегованих чинників 

навчально-комунікативного середовища. 
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Професійна адаптація включає цілеспрямований розвиток у військовослужбовців за 

контрактом позитивної мотивації до професійної діяльності.  

Навчальна адаптація характеризується активним входженням і пристосуванням 

військовослужбовців за контрактом до нової системи організації й контролю їх діяльності  у 

ЗСУ. Успішність адаптації військовослужбовців за контрактом визначається за такими 

критеріями: нервово-психічне напруження у різних видах службової діяльності; ставлення до 

професійних обов’язків; психологічна готовність до активного включення в навчально-

службову діяльність; структура мотивації до пізнання нового; сформованість навчально-

пізнавальних умінь; емоційне самопочуття та особливості Я-концепції; обсяг і характер 

труднощів у професійній діяльності; суб’єктивна задоволеність взаємостосунками з 

командирами, офіцерами і товаришами по службі; практична готовність до налагодження 

ділових відносин; сформованість умінь міжособистісного спілкування [9]. 

Успішність процесу особистісної адаптації військовослужбовців за контрактом 
залежить від урахування багатьох інших факторів та умов, пов'язаних як з індивідуально-

психологічними і соціально-виховними особливостями (їхньої мотивації, рівня 

загальноосвітньої підготовки тощо), так і з професійною підготовкою командно-

викладацького складу. В силу цього виникає необхідність у координації дій усіх учасників 

педагогічного процесу.  

У процесі звикання військовослужбовців за контрактом до специфічних умов 

діяльності у ЗСУ, існує можливість дезаптаційних проявів. Внаслідок цих проявів 

розвиваються: непродуктивні форми реагування; симптоми порушення поведінки; емоційні 

розлади різного ступеня. 

Соціально-психологічна дезадаптація не тотожна поняттю хвороби і проявляється в 

патологічній і непатологічній формах. Стосовно непатологічної дезадаптації, то вчені як 

приклад наводять відхилення в поведінці й переживаннях суб'єкта, пов'язані з недостатньою 

соціалізацією, соціально неприйнятними установками особистості, різкою зміною умов 

існування, розривом важливих соціальних стосунків тощо. Вказуючи на прямий зв'язок 

соціально-психологічної дезадаптації із суїцидом, у динаміці обох форм соціально-

психологічної дезадаптації, яка веде до суїциду, вчені вирізняють дві фази: 

переддиспозиційну й суїцидальну, де перша фаза не є специфічною для суїциду, а в другій, 

яка починається із зародження суїцидальних тенденцій і продовжується аж до їх реалізації, 

дезадаптаційний процес проходить за загальною схемою, яка зводить до нуля всі вироблені 

раніше форми адаптації. При цьому конфлікт має вирішальне значення для переходу 

переддиспозиційної фази в суїцидальну [10]. За результатами останніх досліджень найбільш 

типовими симптомами дезадаптаційної поведінки військовослужбовця виявилися: підвищена 

тривожність, дефіцит міжособистісних контактів, закритість, яскраве домінування інтелектуальної 

сфери над емоційною. 

Основні симптоми психологічної дезадаптації проявляються у підвищенні показника 

емоційного збудження, тривожності, нейротизму, зниженні комунікабельності, емоційної 

стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості, появі почуття неповноцінності у стосунках 

із товаришами, зниженні успішності, недостатній увазі й зосередженісті, скаргах на погане 

самопочуття, сон, втраті інтересу до професійної діяльності. Внаслідок цих проявів 

розвиваються: непродуктивні форми реагування; симптоми порушення поведінки; емоційні 

розлади різного ступеня. Проблема, яка визначає неминучість адаптаційного процесу – це 

одвічна проблема невідповідності суб'єктивних очікувань і наявних умов реальної дійсності. 

Основна причина дезадаптації полягає у неузгодженості між інтелектуальним, творчим, 

особистісним потенціаломв військовослужбовця, з одного боку, і можливостями його реалізації, з 

іншого. Кожний випадок дезадаптації є унікальним і вимагає завжди від  психологів тривалої 

та ретельної процедури діагностики ситуації дезадаптації. У діагностичній процедурі 

необхідно основну увагу приділяти оцінці індивідуальних психологічних властивостей і 

первинному середовищу перебування індивідуума, стосовно якого він виявив дезадаптивне 

поводження. Корекційні процедури також завжди повинні бути спрямовані на індивіда-
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дезадаптанта та на середовище, у якому було породжене явище дезадаптації. Відсутність 

діагностичних засобів виявлення кількісних показників середовища перебування 

дезадаптанта не надає можливості максимально ефективно здійснювати корекцію.  

Висновки. Отже, потрібно намагатися врахувати всі існуючі сьогодні методичні 

підходи до вивчення процесу адаптації людини до нових умов військово-професійної 

діяльності (особливих умов праці). При проведенні експериментальних дослідженнь під 

адаптацією до діяльності в особливих умовах потрібно розуміти  формування стійких 

оптимальних механізмів реагування фізіологічних систем організму на екстремальну 

ситуацію, що виникає, з урахуванням індивідуальних психологічних якостей 

військовослужбовців. Вирішення завдань щодо психологічного супроводу 

військовослужбовців за контрактом з метою забезпечення адаптації до умов військової 

служби потребує врахування не лише індивідуальних особливостей перебігу адаптації 

військовослужбовців за контрактом, але й специфічних чинників діяльності, які 

спричиняють вагомий негативний вплив на функціональний стан організму людини. Тому, у 

подальших дослідженнях потрібно намагатися максимально повно виявити найбільш 

значущі для військовослужбовців за контрактом специфічні чинники військової служби, що 

негативно впливають на функціональний стан особистості у період адаптації до особливих 

умов діяльності у ЗСУ, Державної прикордонної служби та інших військових формувань. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РЕШЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ 

С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 

У статті розглядаються системний і мережевий підходи до вирішення життєвих завдань. 

Аналізуються основні чинники, що обумовлюють складність вирішення життєвих завдань 

людини. Досліджена здібність до вирішення життєвих завдань. Показаний погляд автора на 

модернізацію сучасної освіти.  

Ключові слова: системний підхід, мережевий підхід, інноваційна поведінка, життєві завдання 

людини. 

 

В статье рассматриваются системный и сетевой подходы к решению жизненных задач. 

Анализируются основные факторы, обусловливающие сложность решения жизненных задач 

человека. Исследована способность к решению жизненных задач. Показан взгляд автора на 

модернизацию современного образования.  

Ключевые слова: системный подход, сетевой подход, инновационное поведение, жизненные 

задачи человека. 

 

The article deals with system and network approaches to solving life's problems. Analyzes the main 

factors contributing to the complexity of the tasks of life of man. The ability of the solution to life's problems. 

Shows the author's view on the modernization of modern education. 

Keywords: systemic approach, network approach, innovative behavior, human life tasks. 

 

Быстрое развитие и динамичность нашего общества обязывают человека обладать 

такими качествами как подвижность, лабильность, неинерционность. Современный стиль 

жизни заставляет его мгновенно принимать решения различных задач с учетом 

огромнейшего количества факторов. Учет условий задач, их взаимосвязей приводит к тому, 

что человек воспринимает все это как одну большую сеть. Сетевидный подход применяется 

как в естественно-научных и технических дисциплинах, так и в гуманитарных. В 

современных научных парадигмах данный подход приходит на смену системному, то есть 

сеть оппонирует иерархии. В сетевой парадигме имеются особые механизмы развития – это 

«событие» и «диалог опытов». Сеть – это особая и уникальная форма общения [1]. 

Данная тенденция наблюдается и в современной психологии. Переход от 

неклассической психологии к постнеклассической происходит в осуществлении процедуры 

методологической рефлексии над основными принципами психологии, а именно над 

принципами детерминизма, развития, системности. Именно последний из принципов М.С. 

Гусельцева [2] предлагает дополнить принципом сети, поскольку он позволяет 

проанализировать становящиеся и неравновесные процессы. В концепции Б.Г. Ананьева 

жизненный путь человека складывается из последовательности событий, которые 

формируют его как личность и как субъект деятельности в конкретном культурно-

историческом контексте. Основы психологического анализа жизненного пути человека, 

определения и решения жизненных задач, реализации жизненных стратегий заложены в 

работах С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Б.С. Братуся, И.А. 

Васильева, Д. Дернера. Введение в современную психологию вышеперечисленных категорий 

позволяет воспринять человека как целостную систему, находящуюся в постоянном 

развитии. Становление и развитие человека связано с решением ряда жизненных задач. Наше 

обращение к данному понятию обусловлено тем, что современное развитие и динамичность 

нашего общества обязывают человека принимать решения различных задач с учетом 

огромнейшего количества факторов, обладать такими качествами, как подвижность, 

лабильность, неинерционность.  

В работах К.А. Абульхановой-Славской, Д. Дернера, И.А. Васильева и др. доказано, 

что основным признаком жизненных задач является их сложность вследствие их 

неопределенности. Г.В. Залевским выяснено, что способность переносить неопределенность 



 235 

обусловлена таким качеством, как психическая флексибильность. По мнению К.А. 

Абульхановой-Славской, Б.С. Братуся, решение жизненных задач - процесс сугубо 

индивидуальный, т.е. зависящий от особенностей восприятия человеком самого себя, образа 

мира и образа жизни, которые определяются, к примеру, такими факторами, как 

терминальные ценности и самооценка. Данные характеристики человека оказывают 

значительное влияние не только на выбор профессии и ход профессиональной адаптации, но 

и формирование образа мира профессионала. Но остается открытым вопрос о влиянии 

данных факторов (психическая ригидность, терминальные ценности, самооценка человека) 

на процесс решения жизненных задач человеком. 

Мы полагаем, что жизненная задача – сложная задача, которую решает человек на 

жизненном пути с динамично развивающимися, не остающимися постоянными условиями. 

Этим обусловлена трудность её решения. При решении жизненных задач происходит 

активное преобразование человеком условий задачи, происходит «выход из неминуемого 

кризиса», основанный на активизации его внутреннего потенциала. Решение жизненной 

задачи не лежит на поверхности, а скрыто от человека большим количеством входных 

данных и может протекать двумя путями: логически или интуитивно. Способы решения 

жизненных задач могут быть «направлены в прошлое» или «направлены в будущее», 

развитию личности способствуют последние. Жизненные задачи характеризуются 

сложностью, непрозрачностью, динамикой, сетевидностью. Успешные способы решения 

жизненных задач закрепляются в виде жизненных стратегий и тактик. Затем успешные 

стратегии преобразуются в методы решения более сложных стратегических задач.  

Разрабатывая основные принципы решения жизненных задач с позиций сетевого 

подхода нельзя не обратиться к работам о стратегическом мышлении в неопределенных 

ситуациях Д. Дернера [3]. По его мнению, трудности, появляющиеся при решении 

различных жизненных задач, возникают вследствие: сложности, непрозрачности, динамики, 

сетевидности, неполноты или неверности знаний о данной задаче. 

При решении жизненных задач необходимо применять иной способ мышления, чем 

просто установление причинно–следственной связи. Сетевидность заключается в том, что 

вмешательство и влияние лишь на один параметр системы влечет за собой отдаленные и 

косвенные последствия [3]. Наличие сетевидности приводит к закономерному усложнению 

системы. Сложность системы - величина субъективная. Зачастую задача бывает сложной из-

за непрозрачности, которая обусловлена тем, что многие признаки ситуации недоступны 

тому, кто решает задачу. Под динамикой автор понимает непрерывное развитие проблемной 

ситуации, что создает дополнительную сложность при её решении, так как попытки выявить, 

в каком направлении будет развиваться ситуация, вызывают у людей большие затруднения. 

Чтобы избежать ошибок при решении задач, необходимо учитывать возможность видения 

искаженной информации, но это не всегда возможно в силу психологических особенностей 

человека. Стремление человека к определенности зачастую приводит его на путь ошибочных 

решений.  

Целью нашей работы являлся анализ способности людей к формулированию и 

решению жизненных задач. Под ними мы понимаем жизненные задачи, характеризующиеся 

неопределенностью и сложностью решения, которая возникает вследствие их динамичности 

и сетевидности. Исследование проводилось следующим образом. 

На основании теоретического анализа литературы, мы предположили, что существует 

четыре группы респондентов, отличающихся способностью к решению жизненных задач. 

 Группа А. Самостоятельно решающие и формулирующие жизненные задачи.  

 Группа В. Пассивны в формулировании и решении жизненных задач.  

 Группа С. Самостоятельно формулирующие, но не решающие жизненные задачи.  

 Группа Д. Самостоятельно решающие жизненные задачи, но испытывающие 

затруднения в их формулировании.  

Для актуализации процесса осмысления и принятия жизненных задач была проведена 

беседа со школьниками 10-11 профильных классов лицея №112 г. Барнаула и с 
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преподавателями университетов, в ходе которой они пытались осмыслить свои жизненные 

задачи. 

Респондентам в ходе беседы предлагалось проанализировать, какие трудности они 

испытывали при их решении.  

Были выделены следующие жизненные задачи, которые ставят перед собой 

респонденты: быть успешным во всех областях, умереть счастливым человеком, закончить 

институт, хорошо сдать сессию, купить машину, открыть свое собственное дело, помочь 

родителям и др. Все респонденты, осознавая всю масштабность и длительность жизненного 

пути человека, пытаются разбить его на отдельные жизненные задачи.  

После этого респонденты писали сочинение «Как я выбирал профессию, что повлияло 

на мой выбор, оказался ли он удачным». Анализ материалов сочинения позволил нам 

выделить семантические единицы текста сочинений. Дальнейшее исследование проводилось 

по методике предложенной В.Ф. Петренко [4]. Респондентам было предложено 40 

семантических единиц, из них необходимо было выбрать те, которыми они руководствуются 

при решении жизненных задач. Далее строилась матрица сходства используемых в 

эксперименте семантических единиц, где мерой сходства выступало использование слов 

респондентом попарно. Она подвергалась процедуре кластерного анализа. В результате было 

выделено два кластера. В первый вошли семантические единицы, употребляемые людьми, 

которые могут ставить жизненные задачи. Он разбивается на две группы. В первую вошли 

семантические единицы, употребляемые людьми, которые могут сформулировать 

жизненные задачи, но не могут найти их решение (по форме, знакомые, было не, не 

пришлось, меньший балл, случайный, не плохой, заставили, не могу, дала совет, не ошибся, 

не поняла, изменил выбор, получился, сомнения).  

Во вторую группу первого кластера вошли семантические единицы, используемые 

респондентами, которые ставят и решают жизненные задачи (призвание, совершенно 

счастлив, всегда привлекало, точно знала, люблю, мнение родителей, планировал, 

самостоятельный, база знаний, уважаемость).  

Второй кластер составили семантические единицы, употребляемые респондентами, 

которые не могут формулировать жизненные задачи, но могут решить кем-то 

сформулированные (любовь к предмету, это мое, хочу быть, нравиться).  

На основании сопоставления результатов беседы, анкетирования, и использования 

семантических единиц, принадлежащих к тому или иному кластеру мы распределили 

респондентов на три группы по способности к формулированию и решению жизненных 

задач. В результате, количество респондентов, относящихся к группе А, составило 54%, к 

группе В  0%, к группе С – 16%, к группе Д – 30%. Отсутствие респондентов в группе В 

показывает, что у каждого человека на протяжении всей жизни есть жизненные задачи и 

проведенная нами беседа помогла им задуматься, осмыслить и осознать свои жизненные 

задачи.  

Таким образом, мы доказали, что существует три группы людей, отличающихся 

способностью к решению жизненных задач, и испытывающих различные трудности в их 

решении. Выяснилось, что основные трудности, с которыми сталкиваются все респонденты – 

это неочевидность успешного решения данной задачи, что обусловлено непрозрачностью, 

динамичностью и сетевидностью и невозможностью прогнозирования результата решения.  

Развитие современного инновационного общества, инновационного человека 

предполагает, смену не только профессионального мышления конкретного человека, но и 

модернизацию всего образования в целом.  

Первостепенной целью российской инновационной политики должно стать «смещение 

центра тяжести инноваций от государственного сектора науки к ориентированным на 

производство предприятиям, как государственным, так и частным». Сейчас инновационные 

исследования отделены от производства – это наследие советской экономической системы 

[5]. 

Задача современного образования показать студенту его возможности и перспективы 
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на пути к созданию собственного инновационного продукта. Таким образом, перед 

психологами и психологическими службами ВУЗов стоит следующая задача: подготовить 

молодого специалиста таким образом, чтобы он мог видеть множество способов решений 

задач, стоящих перед ним, а также выработать определенные навыки преодоления 

собственной ригидности, мешающей увидеть то или иное решение задачи, проблемы, 

стоящей перед ним. Решение данной проблемы видится нами, в контексте разработки 

обучающих программ, способствующих выработке инновационного поведения, которое по 

нашему мнению заключается в том, что человек должен уметь видеть не одно решение 

проблемы, а несколько возможных, иметь возможность проанализировать не только 

отдельные факторы, влияющие на решение задачи, но и всю их совокупность (реализация 

сетевого подхода). Также человек должен уметь сопоставить возможные решения той или 

иной задачи, стоящей перед ним с существующей у него системой базовых ценностей и 

выбрать из нескольких решений одно, не противоречащее данной системе. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ 

 
У статті розглядаєтьсяя проблема соціально-психологічних чинників юридичної 

відповідальності особистості, яка стала наслідком дисциплінарних, адміністративних, 

цивільно-правових і кримінальних конфліктів. 

Ключові слова: соціум, психологія, юридична відповідальність, конфлікт, конфліктологія, 

правопорушення, проступок,  

 

В статье рассматривается проблема социально-психологических аспектов юридической 

ответственности личности, которая стала следствием дисциплинарных, административных, 

гражданско-правовых и уголовных конфликтов. 

Ключевые слова: социум, психология, юридическая ответственность, конфликт, 

конфликтология, правонарушение, проступок. 

 

In the article the problem of socially-psychological aspects of legal responsibility of the person 

which became a consequence of disciplinary, administrative, civil-law and criminal conflicts is 

considered. 

Keywords: society, psychology, legal responsibility, the conflict, conflictology, an offence. 

 

Вступ. Питання взаємовідносин держави та особи завжди були важливими для процесу 

правового функціонування соціуму.   Особливо актуальними в цьому сенсі є проблеми 

охорони прав та свобод особи від посягань як з боку інших осіб, так і держави. Важливим 

засобом забезпечення охоронної функції держави є відповідальність. Відповідальність у 

філософському та соціологічному сенсі відображає об'єктивний і конкретний характер 

зв'язків і відношень між особистістю, соціальними групами, нацією, народом, а також 

свідому реалізацію прав та обов'язків взаємних вимог. Юридична відповідальність – це 

передбачене законом і застосоване органами держави примусове обмеження або позбавлення 

правопорушника певних благ. Вона є різновидом соціальної відповідальності, поряд з 

моральною, громадською, сімейною, релігійною та іншими видами відповідальності, має 

індивідуальний характер [2, с. 14 ], супроводжується відповідними видами осудження 

порушника закону, застосовується лише за певних обставин, передбачених законом, які 

називаються підставою відповідальності. Такою підставою є факт вчинення 

правопорушення. Правопорушення завжди виражається у поведінці, що суперечить 

юридичним нормам, тобто є протиправним. При цьому така поведінка завжди завдає комусь 

шкоди: іншим людям, організаціям, державі.  

Відповідальність завжди є виявом залежності людини від соціуму громадянського 

суспільства, держави і виявляється двояко: самостійне прийняття особою особистісного та 

універсалізованого обов'язку; накладена загальними, груповими, корпоративними, 

службовими чи якимось іншими локальними правилами (моральними, релігійними, 

юридичними) [8, с. 4].  

Постановка проблеми. Актуальність дослідження проблеми юридичної 

відповідальності в конфліктних ситуаціях обумовлюється тим фактором, що в процесі її 

реалізації відбувається безпосередній вплив держави на сферу юридично закріплених 

суб'єктивних прав та юридичних обов'язків. При цьому виявляються ціннісні орієнтири 

особистості, суспільства, держави, наявність законодавчих гарантій механізмів захисту цих 

прав і свобод. Важливим напрямком сфери юридичної відповідальності є проблема 

індивідуального підходу до визначення обмежень по відношенню до осіб, що підпали під 

сферу юрисдикції правоохоронних органів держави внаслідок дій та вчинків, що мали місце 

в конфліктних ситуаціях різної природи та походження. В контексті викладеного 

дослідження юридичної відпівідальності з позиції міжособистісних, суспільних та інших 

конфліктів, в центрі яких знаходиться людина, відкриває нові можливості та механізми для 
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попередження, запобігання, профілактики, зниження ризиків щодо настання відповідних 

видів юридичної відповідальності. 

Аналіз публікацій. У вітчизняній юридичній літературі проблемі юридичної 

відповідальності присвячені роботи О.В. Зайчука, Н.М. Онищенка [14], М.С. Кельмана, 

О.Г. Мурашина [5], В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія [7], М.В. Костицького [8], 

В.Л. Ортинського [15], та ін. У них аналізуються такі проблеми, як поняття, сутність, види та 

принципи юридичної відповідальності, її цілі, завдання та функції, співвідношення з такими 

правовими явищами, як правопорушення, санкція правової норми покарання, юридичний 

обов'язок. У ряді публікацій висвітлюється проблема конфлікту, але системно з юридичною 

відповідальністю не розглядається [6, 11]. Разом з тим, у наукових працях з правознавства не 

знайшли достатньо широкого висвітлення та обґрунтування ряд проблем, зокрема, питання 

функцій юридичної відповідальності в різноманітних за природою конфліктних ситуаціях, 

тобто юридичної відповідальності з позиції такого категорійного поняття як конфлікт. 

Метою статті є висвітлення проблеми соціально-психологічних чинників юридичної 

відповідальності особистості, яка стала наслідком дисциплінарних, адміністративних, 

цивільно-правових і кримінальних конфліктів. 

Виклад основного матеріалу. При будь-якій взаємодії люди впливають один на 

одного – свідомо та несвідомо, вербально чи невербально. За такою ж схемою відбувається 

взаємодія людей і державних органів у різних сферах відносин (політичних, економічних, 

моральних, етнічних тощо). Мабуть, цілком закономірно, що в процесі такої взаємодії 

виникають конфлікти з наслідками юридичної відповідальності. Конфлікт (від лат. conflictus) 

– “зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра 

суперечка; тертя, зіткнення,   колізія“ [10, с. 632]. Від їх запобігання, вирішення, наслідків 

суттєво залежить юридична відповідальність. Саме проблемою вирішення конфліктів нині 

займається конфліктологія – “наука про закономірності зародження, виникнення, развитку, 

розв’язання та завершення конфліктів будь-якого рівня“ [1 с. 3], яка поступово починає 

застосовуватися у психології, педагогічній практиці та має, на нашу думку, безпосереднє 

відношення до практики юридичної в контексті правопорушень – соціально небезпечних або 

шкідливих, протиправних, винних діянь делікоздатного суб'єкта (фізична чи юридична 

особа), за вчинення яких передбачена юридична відповідальність [12, с. 451]. Конфліктологія 

вивчає конфлікту й агресивну поведінку особистості як можливий атрибут зіткнення 

інтересів, мотивів, мети і цінностей людей або груп, що характеризує значущість виниклої 

проблеми. Психологія вивчає конфліктну й агресивну поведінку з погляду соціально-

психологічної характеристики міжособистісної та міжгрупової взаємодії. Педагогіка 

розглядає конфліки як чинник, що негативно впливає на організацію навчально-виховного 

процесу, виховання, формування та розвиток особистості. Теоретики конфліктології 

Л. Козер, Дж. Бернард та її дослідники [1] визнають конфлікт неминучим явищем в історії 

людства, натуральним і неминучим елементом доцільності в соціальних взаємовідносинах. 

Конфлікт, на їх думку, притаманний усім рівням і сферам життя соціальних систем і не може 

розглядатися ні як девіантна поведінка, ні як патологія; конфлікт не є протилежністю 

порядку 

Можна стверджувати, що поняття конфлікту не належить якійсь одній певній галузі 

знань чи практики. Це соціальний феномен, який проникає в усі сфери людського соціуму, 

тому його й почали вивчати фахівці різних наукових напрямів. Конфліктологія як окрема 

галузь наукових знань виникла, розвивається та вдосконалюється під впливом такого 

потужного чинника як потреба суспільства в гармонізації відносин між окремими людьми, 

групами, об’єднаннями, державами та багатьма іншими різноманітними структурними 

елементами, між якими можуть виникнути й виникають серйозні зіткнення протилежних 

інтересів, суперечки.  

Важливим чинником у конфліктних ситуаціях є правосвідомість – “сукупність 

поглядів, ідей, які відображають ставлення окремих людей, соціальних груп до права, 

законності, правосуддя, їхнє уявлення про те, що є правомірним чи неправомірним“ [12, с. 
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452]. Склад правопорушення в ході конфліктної ситуації містить чотири елементи: об’єкт, 

об’єктивну сторону, суб’єкт і суб’єктивну сторону правопорушення. 

Об’ єкт правопорушення – це ті суспільні відносини та цінності, що охороняються 

правом. Безпосередніми об’єктами є різнорідні види суспільних відносин з приводу 

матеріальних і нематеріальних благ (честі, гідності, здоров’я та ін.) у різноманітних сферах 

життя і відповідні їм права та законні інтереси суб’єктів права – майнові, трудові, політичні 

та інші. Об’єктивна сторона правопорушення – це зовнішній прояв самого протиправного 

вчинку. Суб’єкт правопорушення – це фізична чи юридична особа, яка скоїла 

правопорушення. Необхідна ознака суб’єкта правопорушення – його деліктоздатність, тобто 

можливість, що визначається законом, особи відповідати за свої діяння. Суб’єктивна сторона 

правопорушення (вина) – це психічне ставлення особи до скоєного нею діяння та його 

шкідливих наслідків. Правопорушенням визнається лише діяння особи, яка здатна 

усвідомлювати значення свого вчинку, скоєного в конфліктній ситуації, і керувати ним, тому 

відсутність такої властивості робить її неделіктоздатною. Здатність особи усвідомлювати 

значення свого вчинку (інтелектуальний аспект) і керувати ним (вольовий аспект) – 

необхідна умова оцінки вини, яка залежно від конкретного поєднання цих характеристик і 

може виступати у двох основних формах: умислу і необережності.  

Особливості суб’єктивних і об’єктивних ознак правопорушень, їх юридичних 

характеристик дають можливість класифікувати ці правопорушення за такими підставами: 

за ступенем суспільної шкоди – злочини (суспільно небезпечні, кримінально карані 

діяння) і вчинки (правопорушення, передбачені іншими галузями законодавства – 

дисциплінарні, адміністративні тощо); 

за галузевою належністю – цивільно-правові, конституційно-правові, сімейно-правові і 

т. ін; 

за суб’єктами – скоювані деліктоздатною фізичною особою та скоювані юридичною 

особою; 

за суб’єктивною стороною – умисне та необережне діяння; 

залежно від характеру порушеної правової норми – правопорушення матеріально-

правові та процесуально-правові; 

за формою зовнішнього виразу – протиправні дії і бездіяльність; 

залежно від оцінки спричиненої шкоди (наслідків) – правопорушення з матеріальним 

складом і правопорушення з формальним складом; 

залежно від кількості суб’єктів, які вчинили правопорушення, – одноосібні та групові 

(тобто скоювані за співучасті). 

Правопорушення, як наслідок конфліктів (активних, пасивних), можуть вчинятися у 

різних сферах суспільного життя, порушувати норми різних галузей законодавства, 

заподіювати неоднакову шкоду. Тому такі протиправні дії і вчинки класифікуються за 

такими видами: проступки, злочини. “Проступок – протиправна поведінка, що тягне за 

собою дисциплінарну, цивільно-правову чи адміністративну відповідальність. Злочин – 

передбачене Кримінальним кодексом (КК) України суспільно небезпечне винне діяння (дія 

або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину“ ([12, с. 228], ч.1 ст.11 КК [4]). 

Дисциплінарні проступки – наслідки конфліктів з порушення навчальної або 

виробничої дисципліни, внутрішнього розпорядку організації (установи). При цьому 

дисциплінарна відповідальність найчастіше випливає з трудових правовідносин, тому й 

тлумачиться, насамперед, як відповідальність працівника перед власником або 

уповноваженим ним органом за невиконання або неналежне виконання покладених на нього 

трудових обов’язків, або за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Дисциплінарна відповідальність працівників, як наслідок конфліктів з невиконання або 

неналежного виконання ними своїх трудових обов'язків, полягає в застосуванні до 

порушників дисциплінарних стягнень. Підставою для притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Наприклад, 

при порушенні працівниками трудової дисципліни власник або уповноважений ним орган 
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відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю України може застосувати тільки один з 

таких заходів стягнення, як догана або звільнення. Для окремих категорій працівників 

законодавством, статутами та положеннями про дисципліну можуть бути передбачені й інші 

дисциплінарні стягнення. Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності не 

звільняє його від обов'язку нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків.  

Адміністративні проступки – наслідки конфліктів з порушення встановленого 

державою порядку в громадських місцях, а також порядку управління всіма іншими сферами 

життєдіяльності суспільства. При цьому адміністративна відповідальність настає за скоєння 

адміністративного проступку. Згідно з Кодексом України про адміністративні 

правопорушення [3, с. 10], адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на права та 

свободи громадян, державний або громадський порядок, власність, на встановлений порядок 

управління, за що законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Отже, 

ознаками адміністративного правопорушення є протиправність, винність, караність [9]. 

Протиправне діяння (дія або бездіяльність) вважається адміністративним правопорушенням 

(проступком) лише тоді, коли встановлено вину особи у його вчиненні, а також доведено 

причинний зв'язок між таким діянням і шкідливими наслідками, якщо такі настали. Вина 

особи може виражатись у двох формах: умислу та необережності. Вчиненим умисно 

адміністративне правопорушення визнається тоді, коли особа, яка його вчинила, 

усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі 

наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. Прикладом умисного 

правопорушення є дрібне розкрадання державного або колективного майна. Адміністративне 

правопорушення вважається вчиненим з необережності тоді, коли особа, яка його вчинила, 

передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, однак 

легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких 

наслідків, хоча повинна була та могла б їх передбачити. Характерною ознакою 

адміністративних правопорушень є караність. Це означає, що за їх вчинення до особи 

можуть бути застосовані заходи державного примусу. Проте, в законі передбачено виняток з 

цього правила, коли встановлюється можливість звільнити порушника від адміністративної 

відповідальності при малозначущості правопорушення або можливість обмежитись щодо 

винного усним зауваженням з боку органу (службової особи), уповноваженого вирішувати 

справу [3]. 

Цивільно-правові проступки – наслідки конфліктів із заподіяння майнової шкоди, 

порушення інших майнових або особистих інтересів людей, що захищаються законом. 

Цивільно-правова відповідальність – це відповідальність фізичної або юридичної особи 

перед іншою особою, а у визначених законом випадках – і перед державою за невиконання 

або неналежне виконання покладених на неї договором або законом цивільно-правових 

обов’язків, а також у випадках завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій 

особі [16, с. 6]. Вона настає лише за наявності певних умов: вини; протиправності дії 

(бездіяльності); наявності майнової шкоди; причинного зв'язку між протиправною дією та 

шкодою. Тільки сукупність зазначених умов дає підставу для притягнення до цивільно-

правової відповідальності. Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 

договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів, винаходів; завдання 

майнової (матеріальної) шкоди іншій особі; інші юридичні факти. Цивільне право регулює 

товарно-грошові, інші майнові та особисті немайнові відносини на засадах рівності сторін, 

широкої свободи суб'єктів у визначенні своїх прав та обов'язків.Особливість цивільного 

права полягає в тому, що воно у своїх нормах містить широкий арсенал впливу на поведінку 

громадян та організацій через їх інтереси і за допомогою інтересів. Одним із таких способів 

впливу на майнові інтереси осіб є застосування різних видів цивільно-правової 

відповідальності. 

Злочини – наслідки конфліктів із суспільно небезпечних дій або бездіяльності, за які у 
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законі передбачено кримінальне покарання. Кримінальна відповідальність настає за скоєння 

злочину і є найсуворішим видом юридичної відповідальності [4]. Вона має виключно 

особистий характер, а тому її суб’єктами можуть бути лише особи, що скоїли злочин і вона 

не може бути перекладена на інших осіб. За чинним законодавством України суб’єктами 

кримінальної відповідальності можуть бути лише фізичні особи. Основу кримінальної 

відповідальності складає презумпція невинуватості, тобто особа визнається невинуватою, 

поки її вина не буде доведена судом. Під кримінальною відповідальністю розуміється 

закріплена в кримінальному законі оцінка від імені держави в особі уповноважених нею 

органів конкретного діяння як злочину [7]. Кримінальна відповідальність – це обов'язок 

особи дати звіт про свої дії уповноваженим на те державним органам (дізнання, 

попереднього розслідування, прокуратури, суду), а також перетерпіти певні обмеження, 

страждання, відчути примусову дію кримінального закону. Частиною кримінальної 

відповідальності є застосування покарання до винного. Кримінальна відповідальність, як і 

кожний вид юридичної відповідальності, грунтується на конституційному принципі 

законності. Це, зокрема, означає, що кримінальній відповідальності та покаранню підлягає 

лише особа, винна у вчиненні злочину. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і 

не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку та встановлено обвинувальним вироком суду [2, с. 14; 10, с. 4]. 

Норми, які містяться в кримінальному законі, за своїм змістом бувають двох видів. 

Перші визначають завдання кримінального законодавства, підстави кримінальної 

відповідальності, а також інші положення, які стосуються усіх чи більшості злочинів, 

загальні для них. Такі норми називаються нормами Загальної частини кримінального права. 

Інші ж – передбачають ознаки окремих видів злочинів (наприклад, крадіжка, хуліганство) й 

конкретні види та розміри покарання за їх вчинення. Ці норми називають нормами 

Особливої частини. Ознаки, характерні для окремих видів злочинів і яке покарання може 

бути призначене особі за конкретний злочин, містяться у відповідних статях Особливої 

частини Кримінального кодексу України, які згруповані в окремі розділи.  

Висновки. Усім видам юридичної відповідальності як наслідку вчинків і дій, що мали 

місце в конфліктних ситуаціях, властива чітка нормативна регламентація здійснення, яка 

встановлюється нормами процесуального права. В механізмі покладення юридичної 

відповідальності можна виділити певні стадії. Вони подібні стадіям правозастосовної 

діяльності, однак мають свою специфіку: стадія загального стану – попереджувальна 

відповідальність (виникнення підстав для притягнення до відповідальності настає з моменту 

правопорушення, тобто юридичного факту, що спричинив конкретні правовідносини); 

стадія притягнення до відповідальності – суб'єктивна сторона (встановлення компетентними 

органами суб'єкта правопорушення та дослідження обставин справи про правопорушення); 

стадія встановлення юридичної відповідальності – об'єктивна сторона (ухвалення рішення 

про застосування (незастосування) санкції, вибір у її межах виду та заходу 

відповідальності); стадія настання юридичної відповідальності (реалізація конкретних 

заходів юридичної відповідальності на підставі певних норм правозастосовного акта: 

виконання стягнення або покарання). 

Дослідження юридичної відпівідальності з позиції міжособистісних, суспільних та 

інших конфліктів, в центрі яких знаходиться людина, відкриває психолого-педагогічні 

можливості та новітні механізми для попередження, запобігання, профілактики, зниження 

ризиків щодо настання відповідних видів юридичної відповідальності. 
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УДК 159.9.072                                                     д.військ.н., проф. Шарий В.І. (ВІКНУ) 

 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЙ ВІЙСЬК ПРИ  

ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

 
У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (сил) 

на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні морально-

психологічні чинники, що впливають на дії військ.  

Ключові слова: морально-психологічний стан особового складу, територіальна оборона, 

основні чинники. 

 

В статье рассмотрено влияние морально-психологического состояния личного состава 

войск (сил) на достижение успеха при ведении территориальной обороны, определены основные 

морально-психологические факторы, влияющие на действия войск. 

Ключевые слова: морально-психологическое состояние личного состава,территориальная 

оборона, основные факторы. 

 

In the article the influence of a moral and psychological condition of staff of armies (forces) on 

success achievement is considered at conducting territorial defence, the basic moral and psychological 

factors influencing actions of armies are defined. 

Keywords: a moral and psychological condition of staff, territorial defence, major factors. 

 

Вступ. Соціально-політична обстановка в Україні, її певна непередбачуваність, 

кризовий стан економіки і інститутів влади негативно впливає на громадську думку та 

політику керівництва країни. Такі умови нашої дійсності є згубними не лише в збройному 

конфлікті, але і для національної безпеки країни в цілому. Розглянемо вплив морально-

психологічного стану особового складу військ (сил) на досягнення успіху при веденні 

територіальної оборони. 

Розвиток засобів і способів збройної боротьби повертає нас до тих часів, коли моральні, 

етичні, психологічні сторони бою часто повністю визначали успіх і перемогу. Наполеон 

говорив, що один солдат, який володіє високим бойовим духом, коштує трьох позбавлених 

цього. Високий моральний стан військ – це засіб, здатний перетворити поразку на перемогу. 

Війська не розбиті, поки вони не пронизані свідомістю поразки, бо поразка –  це стан розуму, 

а не фізичний стан. 

Основна частина. Аналізуючи залежність військових перемог від стану духу воюючих 

сторін у роки громадянської війни, ще В.І.Ленін сформулював одне з фундаментальних 

положень: «У всякій війні перемога обумовлюється станом духу тих мас, які на полі бою 

проливають свою кров». 

На сучасному етапі відбувається значне скорочення військ, проте, їх якісні 

характеристики повинні бути на більш високому рівні. Це передбачає їх якісно нову 

організацію, озброєння, спорядження і технічне оснащення. Вони повинні все бачити і чути 

на полі бою, мати нову бойову техніку, засоби управління і зв'язку. Але найголовніше, без 

чого все це буде не ефективно – це якісно новий морально-психологічний стан особового 

складу. При веденні територіальної оборони військовослужбовці ЗСУ, СБУ, МВС, інших 

структур, що озброєні державною ідеологією нації, повинні мати моральну, психічну, 

психофізіологічну здатність ефективно використовувати наявні сили і засоби, вести успішні 

бойові дії проти ДРГ, груп спеціального призначення противника, фанатичних бандитів, 

битися в повній ізоляції від головних сил, розуміючи що допомоги чекати не доведеться, і 

при цьому не піддатися паніці, не втратити здатність діяти осмислено, холоднокровно. 

Нелегко знайти задовільне визначення такому непіддатному вимірюванню якості, як 

моральний стан, його можна визначити як духовний стан, породжений власними 

ідеологічними переконаннями особи. Але це не означає, що його можна віднести до 
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прерогатив людей набожних. Це визначення повинне носити філософський сенс, а не 

теологічний. 

Короткий історичний епізод. Трагічний вплив низького морально-психологічного стану 

наочно відобразився на Франції в 1940 році. Нація, яка завжди славилася своєю 

життєстійкістю, була переможена протягом декількох тижнів; її керівники опинилися в 

кайданах, армія в полоні. Її багатства були розграбовані, а народ пригнічений. Ось що пише 

Андре Моруа в своїй книзі «Чому пала Франція»: «Зараз можна сказати, що війну було 

програно Францією в той самий момент, коли вона почалася. Передача всієї ініціативи 

противникові була справжньо згубною, але ще більше небезпеки таїли в собі інші чинники. 

Матеріальне положення армії було геть поганим через нестачу сучасного озброєння і 

спорядження. Керівництво було збентежене: роками воно задовольнялося вивченням 

громадської думки, замість того аби впливати на неї. Підприємці і робітники бачили один в 

одному відвічних ворогів, що унеможливлювало створити єдиний фронт проти противника. 

Таким чином, життєздатність нації підривалася, а не зміцнювалася». Перераховані чинники 

відносяться переважно до морально-психологічних, і вони призвели до розгрому сильної 

держави. 

Проведемо аналогію з сьогоднішнім днем. Що ми бачимо у себе в Україні? Жодної 

стратегічної ініціативи на міжнародній арені (питання інформаційного, економічного, 

політичного протиборства); про сучасне озброєння і спорядження ведуться тільки розмови; 

інтереси правлячої еліти і «нових українців» вкрай протилежні до інтересів нації –  більшості 

населення країни. Країна розграбована, боєздатна армія ліквідована, народ пригнічений.  

Досвід збройних конфліктів показує, що одночасно з підготовкою бойових дій завжди і 

скрізь починалася цілеспрямована глобальна морально-психологічна дія на всю світову 

спільноту, і задовго до початку бойових дій здійснювалися психологічні операції на 

стратегічному і оперативному рівні особливо в інтересах територіальної оборони. 

Сьогодні в ЗС всіх найбільш розвинених країн існують спеціальні органи, підрозділи, 

сили і засоби для здійснення морально-психологічного впливу на свої війська, населення і 

війська противника. 

Всі наведені вище приклади свідчать про те, що моральний стан - це питання життя і 

смерті. Ними не можна нехтувати. Кожне добре організоване військо зацікавлене у високому 

рівні бойової готовності особового складу, і якщо це можливо, в забезпеченні їх кращою 

зброєю, аби створити матеріальну перевагу над противником. Проте матеріальна перевага не 

настільки важлива, як моральна. Для війська набагато небезпечніше низький моральний стан 

особового складу, ніж брак боєприпасів. 

Як же знайти ці настільки бажані військові гідності? Звичайно, розвиток їх залежить від 

безлічі чинників: це і вміле керівництво, і дисципліна, професійна навченість, надійне 

озброєння і спорядження, бойові традиції війська, фізичний стан, певні переконання, 

патріотизм, честь, відчуття власної гідності, самовладання, відданості, волі до перемоги, 

постачання їжі, відпочинок, пропаганда і т.і. 

Проте, морально-психологічний стан не є простим наслідком цих чинників, бо 

відсутність одного з них буває достатнім, аби паралізувати дію інших. Наприклад, в бою 

погане керівництво може легко підірвати моральний стан військ всупереч дії інших 

чинників: бойової підготовки, зброї і спорядження, попередніх успіхів і так далі. Слід 

постійно пам'ятати, що коли ми торкаємось морального стану, ми маємо справу швидше з 

чимось невизначеним, ніж визначеним. Управління – це не тільки функція командира, а й 

спосіб життя, але він, цей спосіб життя, викликає у керівника і підлеглих моральний підйом, 

який є вираженням духовного стану, відомого під назвою морального. 

Таким чином, морально-психологічний стан –  це духовні якості людей, розуміння 

ними цілей і завдань, заради яких вони ведуть боротьбу, жертвують собою. Взагалі 

морально-психологічний стан особи визначається різницею між її ідеологічними 

переконаннями та реальною ідеологією (мораллю) суспільства. Застосовуючи термін 

«морально-психологічний стан» до військ в умовах територіальної оборони, можна сказати, 
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що це сукупність морально-психологічних якостей особового складу як усвідомлена 

здатність вести активні бойові дії в різних умовах і добиватися перемоги. 

Морально-психологічний стан безпосередньо залежить від соціального характеру 

збройного конфлікту, який як показує історичний досвід, може  виникнути  під час ведення 

територіальної оборони. Це означає відповідність або невідповідність головних політичних 

цілей кожної з воюючих сторін соціальному прогресу, а також оцінку збройного конфлікту 

як справедливого або несправедливого. Роз'яснення політичного і соціального характеру 

збройного конфлікту, виявлення дійсних цілей військового зіткнення надають значний вплив 

на ідеологічні та емоційні мотиви поведінки військ щодо даного збройного конфлікту. 

Морально-психологічний стан залежить також від характеру бойових дій і видів зброї, 

що використовується. Істотно впливають на морально-психологічний стан особового складу 

частин і з'єднань угрупування військ територіальної оборони усвідомлення характеру 

конкретного бойового завдання, чітке визначення планів його виконання. Як свідчить досвід, 

кожен командир, отримавши бойове завдання, приблизно оцінює фізичні і духовні 

можливості особового складу і враховує їх витрати при його виконанні. Всяка вимушена 

затримка пов'язана з витратою додаткових фізичних і емоційних зусиль, компенсація і 

відновлення яких вимагають певного часу і вольової напруги. Негативно відбивається на 

морально-психологічних якостях воїнів і командирів тривале відставання досягнутих 

результатів від первинного замислу, особливо якщо різниця вельми істотна. У цих випадках 

необхідно приймати додаткові заходи, які здатні підняти настрій особового складу, зняти 

нервово-психологічну і емоційну втому. 

Дія навколишнього бойового оточення на військовослужбовця має своєрідну 

закономірність – чим вона більш незвична, тим більш тривожна.  

Встановлено, що психічний стан військовослужбовців залежить від тривалості 

перебування їх в специфічних умовах нетрадиційних бойових дій. Так, серед тих, що 

знаходилися в районі збройного конфлікту (Чеченська Республіка РФ) протягом двох місяців 

до групи «норма» був віднесений кожний другий обстежений, а чотирьох місяців і більш – 

тільки кожний четвертий (табл. 1). 

Таблиця 1 

Залежність кількості психічних відхилень у військовослужбовців  

від тривалості перебування в районі бойових дій 

Психічні стани  Тривалість перебування в районі  

бойових дій 

1 міс. 2 міс. 3 міс. 4 міс. 

Норма 

Реакції: 

адаптаційні 

пристосовні 

передхворобний стан 

69,6% 

 

26,6% 

3,5% 

0,3% 

50,8% 

 

35,9% 

12,1% 

1,2% 

35,0% 

 

32,3% 

29,2% 

3,5% 

24,0% 

 

24,3% 

45,8% 

5,9% 

 

Приведені дані безумовно слід враховувати при організації морально-психологічного 

забезпечення як в процесі бойової підготовки військових формувань, так і в ході виконання 

ними завдань територіальної оборони. Важливою задачею при цьому є формування в 

свідомості військовослужбовців відчуття впевненості в своїй перевазі (кількісній і особливо 

в якісній) над противником. При цьому необхідно підкреслювати, що противник завжди 

небезпечний, а зневажання ним може призвести до серйозних наслідків. Роз'яснення 

доцільно переконливо підтверджувати фактами з бойової практики. Позитивний і 

негативний досвід повинен широко розповсюджуватись серед особового складу з 

необхідними коментарями. 

Можна з упевненістю відзначити, що найбільшу напругу у особового складу 

викликають незнання противника і тактики його дій, раптовий обстріл підрозділів, які ще не 

пройшли бойового хрещення, загибель від куль снайперів, незвичність кліматичних умов і 
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т.і. Пригнічує особовий склад також і наявність убитих і поранених, вигляд крові і каліцтв,  і 

навпаки, ніщо так не піднімає моральний дух бійців, як перемога в бою, вигляд вбитих і 

узятих в полон ворогів. 

У бою важко перемогти, не навчившись ненавидіти ворога всіма силами душі, але ця 

ненависть приходить лише з часом. Це обумовлено введенням військ з мирних районів, 

пунктів постійної дислокації в район конфлікту, де виникають гранично складні ситуації, які 

вимагають жорстких дій з максимальною самовіддачею аж до самопожертвування, високою 

мірою самостійності у визначенні ворогів і друзів, тим більше на території своєї держави. 

Після введення в район конфлікту війська потрапляють в абсолютно іншу обстановку, 

входять в безпосереднє зіткнення з незнайомими збройними формуваннями, які чинять 

збройний опір. Крім того, на дії військ може  впливати такий чинник, як ненависть 

переважної більшості місцевого населення, незнання місцевих звичаїв. 

Висновок. Таким чином, морально-психологічний стан є однією з найважливіших 

складових частин військової могутності держави. Він має величезний вплив на хід і 

результат будь-якого збройного конфлікту. Високий морально-психологічний стан прямо 

залежить від ведення активних дій, чіткої витримки термінів виконання поставлених завдань, 

рішучості, сміливості і непохитності з боку командування. 
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ПЕДАГОГІКА 

 

УДК 378.14                                                                к.пед.н., доц. Безносюк О.О. (ВІКНУ) 

 

УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті проаналізовано  компетентнісний підхід у сучасній освіті:світовий досвід та 

українські перспективи. Розглядаючи структуру навчальної діяльності, формування мотивації 

учіння, розкривається зміст та обсяг поняття "уміння самостійно вчитися", що є двигуном 

вчитися протягом всього життя як основи неперервного навчання в контексті особистого 

професійного і соціального життя. 

Ключові слова: вища освіта, уміння самостійно вчитися, неперервна освіта. 

 

В статье проанализирован компетентнистной подход в современном образовании: 

мировой опыт и украинские перспективы. Рассматривая структуру учебной деятельности, 

формирование мотивации учения, раскрывается содержание и объем понятия "умение 

самостоятельно учиться", что является двигателем учиться в течение всей жизни как основы 

непрерывного обучения в контексте личной профессиональной и социальной жизни. 

Ключевые слова: высшее образование, умение самостоятельно учиться, непрерывное 

образование. 

 

The article analyzes competence approach in modern education: international experience and 

Ukrainian perspective. Considering the structure of learning activity, the formation of learning 

motivation, expanded content and scope of the concept of "self-learning ability," which is the engine of 

learning throughout life as the basis for lifelong learning in the context of personal professional and 

social life. 

Keywords: higher education, the ability to learn independently, continuing education. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Швидкість соціальних і технологічних змін у 

навколишньому середовищі, прискорене нагромадження інформаційних ресурсів та засобів 

навчання, які стають доступними для більшості людей планети, мобільність населення 

зумовлюють переосмислення функцій і результатів вищої освіти. 

Світ, у якому доведеться жити молодим людям, змінюється вчетверо швидше, ніж наші 

навчальні заклади, зазначає відомий американський педагог, доктор Віллард Дагет [1, с. 122]. 

І справді, в ВНЗ приходять покоління людей, які живуть в інформаційному суспільстві, в 

цифровому середовищі і, щоб скористатися його перевагами, необхідно переосмислити 

самоцінність знань та самодостатність викладача як джерела інформації ("Знання - це скарб, 

а вміння вчитись - ключ до нього"). 

Як має реагувати вища школа на ці зміни? З одного боку, вона повинна залишатися 

черговим  етапом освіченості, а з іншого — прогностично відповідати на виклики часу. 

Необхідність поєднання актуальних і перспективних потреб студентів у навчальному процесі 

об'єктивно вимагає об'єднання в змісті, організації та методиках адаптивних і 

випереджальних функцій вищої освіти. 

Реалізацію цих завдань ефективніше забезпечує не підтримувальний, а інноваційний 

тип навчання. Його теоретичним підґрунтям є особистісно орієнтована освіта, сутнісні 

ознаки такі: 

- суб'єкт-суб'єктне гуманне співробітництво всіх учасників навчальні виховного 

процесу; 

- діагностично-стимуляційний спосіб організації навчального пізнання; 

- діяльнісно-комунікативна активність студентів; 

- проектування викладачем (а пізніше й студентами) індивідуальних досягнень 

студентів в усіх видах діяльності, сенситивних їх розвитку; 
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- врахування в змісті, методиках, системі оцінювання широкого діапазону особистісних 

потреб і можливостей студентів у здобутті якісної освіти. 

Умовою й результатом інноваційного типу навчання є сформованість у студентів 

бажаної здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати 

знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. 

На початку 90-тих років XX ст. все відчутнішими ставали суперечності між потребами 

суспільства, яке прагнуло демократичних змін і відкритості до світових здобутків, та вищою 

освітою, що залишалась "академічною" за цілями і хаотично реагувала на потреби часу.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  

Традиційно вміння вчитися у вітчизняній дидактиці зосереджувалося на формуванні в 

студентів загальнонавчальних умінь і навичок. Наприклад, у 80-тих роках поширились різні 

підходи до змісту структури цього вміння. Зокрема, в роботах Н.Лошкарьової рекомендовано 

на всіх заняттях (відповідно до специфіки змісту предметів) формувати в студентів три 

великі групи умінь: організація навчальної праці, робота з книгою й іншими джерелами 

інформації, культура усного та писемного мовлення. Відомий педагог І.Лернер класифікував 

загальнонавчальні вміння на 4 групи: 1) організаційні (19 умінь); 2) практичні навчальні 

вміння (30 умінь); 3) інтелектуальні навчальні вміння (54); 4) психолого-характерологічні 

(13). Ю.Бабанський, засновник теорії оптимізації навчання, узагальнив різні підходи і 

визначив 3 великі групи умінь: 1) навчально-організаційні; 2) навчально-інформаційні; 3) 

навчально-інтелектуальні. 

Попри деякі відмінності цих класифікацій, можна помітити, що вони зосереджені на 

процесуальному складникові учіння. Сучасна ситуація розвитку освіти вимагає 

переосмислення сутності змісту та структури цього вміння як засобу особистісно 

орієнтованого навчання в умовах доінформаційного суспільства. 

Отже, ми розуміємо вміння вчитися як цілісне індивідуальне утворення, яке містить 

кілька складників. Перш ніж окреслити його змістове наповнення та структуру, актуалізуймо 

деякі положення щодо сутності ключових компетентностей. 

Серед ключових компетентностей, прийнятих Радою Європи, визначено п'ять, які 

мають засвоїти молоді європейці. Зазначимо зміст тих, які безпосередньо стосуються вміння 

вчитися: 

- компетентності, пов'язані зі зростанням інформатизації суспільства; опанування цими 

технологіями, розуміння їх застосування, слабких і сильних сторін, способи критичних 

суджень у ставленні до інформації, що поширюється мас- медійними засобами та рекламою; 

- здатність вчитися протягом життя як основа неперервного навчання в контексті й 

особистого професійного, і соціального життя. 

Ключові компетентності в освіті Росії описано в працях А.Хуторського, І.Зимньої, 

А.Маркової, С.Шишова та ін. 

Зокрема, І. Зимня до цього виду відносить: 

- компетенції пізнавальної діяльності: ставлення та розв'язання пізнавальних задач; 

нестандартність рішення; проблемні ситуації — їх створення і розв'язання; продуктивне й 

репродуктивне пізнання; дослідження, інтелектуальна діяльність; 

- компетентності діяльності: гра, учіння, праця; засоби діяльності: планування, 

проектування, моделювання, прогнозування, дослідницька діяльність, орієнтування в різних 

видах діяльності; 

- компетентності інформаційних технологій: отримання, опрацювання, подання 

інформації, перетворення її (читання, конспектування), масмедійні, мультимедійні 

технології, комп'ютерна грамотність; володіння електронною інтернет-технологією [2]. 

У працях А. Хуторського зазначено сім ключових компетентностей: ціннісно- 

смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна, 

соціально-трудова, особистісного самовдосконалення [3, с. 64-66].  Науковець вважає, що 

введення ключових компетентностей у нормативний і практичний складники освіти дає 
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змогу усунути суперечності між засвоєнням студентами теоретичних знань та їх 

використанням для розв'язання конкретних життєвих задач або проблемних ситуацій[4]. 

Інші науковці (С. Шишов, В. Кальней) у структурі ключових компетентностей 

виділяють: 

- компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що ґрунтується на 

способах здобуття знань з різних джерел інформації, зокрема й пізнавальних; 

- компетентність у сфері соціально-трудової діяльності (зокрема й уміння аналізувати 

ситуацію на ринку праці, оцінювати власні професійні можливості, орієнтуватися в нормах 

та етиці трудових взаємовідносин, навички самоорганізації); 

- компетентність у побутовій сфері; 

- компетентність у культурно-дозвіллєвій сфері [5]. 

Принципово важливим є те, що всі ключові компетентності багатофункціональні, 

надпредметні, передбачають значний інтелектуальний розвиток, спираються на різні 

пізнавальні процеси. 

Зіставляючи різні підходи до класифікації ключових умінь із новими цілями вищої 

освіти, ми доходимо висновку, що педагогічно доцільно виділити як об'єкт спеціального 

формування ключову компетентність "уміння студентів самостійно вчитися". Цей термін 

означає універсальне поняття, мета — уміння (мета — зверх, над), бо в розвиненому вигляді 

воно інтегрує психолого-особистісні характеристики студента зі змістовою та 

процесуальною основою учіння. 

Наявність цього вміння програмує індивідуальний досвід успішної праці студента, 

запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному 

використанню часу та засобів учіння. Не менш важливо, що людина, яка звикла самостійно 

вчитися, не губиться в новій пізнавальній і життєвій ситуаціях, не зупиняється, якщо немає 

готових рішень, не чекає підказки, а самостійно шукає джерела інформації, шляхи 

розв'язання, бо вміння вчитися змінює стиль мислення та життя особистості. 

Розкриття змісту та обсягу поняття "уміння самостійно вчитися" зумовлене тим, як ми 

розуміємо сутність навчального процесу. У сучасній психології й дидактиці це 

цілеспрямована взаємозв'язана діяльність викладачів і студентів, яка охоплює мотивацію, 

ставлення цілей, планування, підготування та її здійснення, рефлексію й оцінювання 

результатів (Д. Ельконін, В.Давидов, В.Рєпкін, І.Лернер, А.Хуторський та ін.). 

Психологічною основою такого розуміння є визначення A.Леонтьєвим загальної структури 

діяльності людини, яка охоплює такі компоненти: 

- Потреба і мотивація, що зумовлюють мету діяльності. 

- Дії, операції для її досягнення. 

- Пізнавальні процеси, що забезпечують реалізацію діяльності (увага, пам'ять, 

сприймання тощо). 

Тільки розуміючи діяльність як цілісний і багатофункціональний процес, можна 

обгрунтувати склад її компонентів з урахуванням специфіки навчальної діяльності(див. 

Рис.1.). 

 

Компоненти 

навчальної 

діяльності 

Мотиваційний-ставлення до навчання 

Змістовний-відомі й нові знання, вміння, 

навички 

 

Процесуальний-способи виконання 

діяльності на різних рівнях складності 

 
 

 

Рис. 1. Структура компонентів навчальної діяльності 
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З такої структури навчальної діяльності випливає, що вміє вчитися той студент , який: 

- сам визначає мету діяльності або приймає поставлену викладачем; 

- проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль; 

- організовує свою працю для досягнення результату; 

- відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв'язання задачі; 

- виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, 

операції; 

- усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; 

- має вміння й навички самоконтролю та самооцінки. 

Такий перелік складників характеризує розгорнуту, розвинену навчальну діяльність. Як 

показують численні психологічні й дидактичні дослідження, зазначене утворення не 

достатньо розвивається без цілеспрямованого спеціального формування його кожного 

складника. 

Цей процес потребує узгодження дій методистів щодо відбиття в програмах з 

урахуванням принципу наступності всіх складників зазначеного ключового вміння. 

Ключова компетентність охоплює низку загальних навчальних і пізнавальних умінь. Ці 

вміння ми розуміємо як здатність студента  виконувати навчальні та пізнавальні дії 

відповідно до мети й умов, у яких виконується навчальне завдання. Кожне вміння є 

складним утворенням з багатьох операцій (дій). 

Мотиваційний компонент уміння самостійно вчитися. Цей компонент має на меті 

пробудити й закріпити в  молодої людини стійке позитивне ставлення до навчальної 

діяльності, викликати допитливість, пізнавальний інтерес, закріпити особистісно значущий 

сенс навчальних дій. Методичне забезпечення цього компонента формує в студентів 

внутрішню потребу самостійно навчатися. 

Мотив є формою прояву потреби людини, це спонукання до діяльності, відповідь на те, 

заради чого вона відбувається. Ланцюжок зв'язку в цьому процесі такий(Рис.2.): 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ланцюжок зв'язку процесу діяльності 

 

Навчання кожної людини, як відомо, полівмотивоване. Навчання по-різному впливає на 

розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно воно виховує в студентів 

повноцінні мотиви учіння. Дослідні дані свідчать, що структура навчальної діяльності, 

відповідна до цілей навчання, є чинником формування в студентів не лише систем операцій і 

знань, а й навчальних, пізнавальних інтересів, бажання вчитися, допитливості, любові до 

книги, прагнення до самоосвіти [6]. 

Мотиви спрямовують, організовують пізнання, надають йому особистісного значення. 

Мотиви, які безпосередньо не пов'язані з діяльністю, але впливають на її успішність, є 

зовнішніми. До них, наприклад, можна віднести позитивне ставлення студентів до ВНЗ, 

довіру до викладача, готовність сприйняти його цілі, прагнення мати певні речі тощо. 

Внутрішні мотиви пов'язані безпосередньо із самим процесом учіння та його результатами. 

Внутрішня мотивація учіння виникає поступово, в багатьох студентів вона нестійка і 

залежить від ситуації (цікаве завдання, змагальність, підтримка викладача тощо). Мотиви 

учіння в кожного студента - глибоко особистісні, індивідуальні. Зовнішня поведінка 

студента, його ставлення до навчання - це все "вершки" від багатьох корінців, що живлять 

бажання вчитися й долати пізнавальні труднощі. 

Тому у формуванні мотивації треба орієнтуватися не на студента взагалі, а на конкретні 

типи ставлення його до навчання (рис. 3) [7, с. 42].  
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Рис. 3. Формування мотивації учіння 

 

Дослідження психологів дозволяють виділити три основні групи студентів з різним 

ставленням до навчання. А саме: добрі виконавці, у яких провідним мотивом є 

опосередкований інтерес, засвоєння знань - тут лише засіб досягнення іншої мети, яка 

виходить за межі навчальної діяльності. 

Інтелектуально ініціативні студенти виділяються яскраво вираженим бажанням 

проявити своє ставлення до всього, що відбувається на заняттях, поламати голову над 

складною задачею. Вони уникають підказок, прагнуть працювати самостійно. Серед цих 

студентів є молоді люди, які зовні не дуже активні й розум у них не такий гострий, але за 

мотивацією їх можна об'єднати в одну групу. Адже головне, що властиве й тим, і другим, - 

цікавість до нового, потреба розібратися в задачі самостійно, не боятися помилок. 

І є група студентів, яких відрізняє негативне ставлення до навчання. Це зумовлене 
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різними причинами: хронічне нездоров'я, незрілість мотивації, глибока занедбаність на 

попередніх етапах навчання. 

Зрозуміло, що, працюючи з різними групами й окремими студентами, викладачу 

необхідно бачити перспективи розвитку їхньої мотивації. Найзначущішою для ефективної 

навчальної діяльності є мотивація, зумовлена інтелектуальною ініціативою та пізнавальними 

інтересами. 

Вибудовуючи навчальний зміст і методику, слід враховувати детермінацію формування 

мотивації учіння різними умовами. 

Зазначені умови можна відбити у відповідних цілях організації навчального процесу на 

різних заняттях. 

Виявом сформованості в студентів мотиваційного компонента вміння вчитися можуть 

бути такі характеристики їх ставлення до навчання: 

- уміння визначити мету діяльності (здатність ставити цілі, спрямованість на 

досягнення мети); 

- розвинена допитливість, пізнавальний інтерес; 

- потреба до самостійного пошуку й засвоєння нових знань; 

- позитивні інтелектуальні почуття. 

Змістовий компонент охоплює дві підсистеми: уже засвоєні знання, вміння, навички, на 

яких ґрунтується вивчення нового, і власне нові знання та способи дії, що є об'єктом 

засвоєння. Рівень взаємодії відомого знання з новим зумовлює різний рівень організації 

процесу засвоєння: репродуктивний або частково пошуковий, творчий. 

Привертаємо увагу до продуктивного висновку відомого російського психолога 

Марини Холодної про взаємозв'язок знань і способів їх засвоєння (за висловом дослідниці, 

"пізнавально-інтелектуальної компетентності"). Вона пише, що в навчанні справа не в обсязі 

знань (бо їх недостатність може бути імпульсом для пошуку), не в міцності, не в глибині (бо 

завелике заглиблення заважає виникненню нового погляду). Річ у тім, як організовані 

індивідуальні знання і якою мірою вони надійні як основа для прийняття ефективних 

рішень[8, с. 138 ]. Цей висновок, зроблений на основі багаторічних досліджень, ще раз 

переконує нас у важливості вміння вчитися. Ядром цього вміння є процесуальний 

компонент. 

Процесуальний компонент - це різноманітні способи організації та здійснення учіння 

(уміння, дії, операції, пізнавальні процеси) на різних рівнях пізнавальної самостійності 

студента: репродуктивна, частково пошукова, творча. Якщо в студента не сформовано хоча б 

одного з цих компонентів, його навчання не повноцінне, тобто він не хоче і не вміє вчитися. 

А в більшості випадків тому "не хоче", бо не вміє і не відчуває власного поступу. 

Відповідно до структури навчальної діяльності в умінні студентів вчитися мають 

відбитися всі його компоненти на такому рівні, щоб у результаті їх взаємодії сформувалась 

готовність самостійно вчитися(особливо це важливо при впровадженні  кредитно-модульної 

системи[ 9 ]), що є двигуном неперервної освіти. 

Те чи інше вміння може бути об'єктом формування і відповідного відбиття у вимогах 

до навчальних результатів з різних предметів з урахуванням принципів наступності та 

перспективності, а також необхідної частотності. У розвитку вміння вчитися необхідно 

узгоджувати зростання обсягу й складності предметного змісту з розвитком 

загальнонавчальних умінь, враховувати можливості міжпредметного впливу. 

Поєднання знань і досвіду є підставою для виникнення в свідомості студента 

узагальненого способу діяльності. 

1. Навчально-організаційні вміння та навички: 

■ розуміти мету діяльності, визначену викладачем; 

■ самостійно визначати мету діяльності й завдання для її досягнення; розуміти 

цінність часу та вміти його розподіляти; здатність працювати різними темпами; 

■ планувати послідовність виконання завдання; 

■ уміння зосереджувати увагу на одному об'єкті навчальної діяльності; 
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■ розподіляти увагу між різними об'єктами навчальної діяльності; 

■ змінювати план діяльності в зв'язку зі зміною умов її виконання; 

■ складати алгоритм виконання діяльності; 

■ організовувати робоче місце; 

■ організовувати навчальну діяльність у взаємодії (у парі, малій групі); 

■ прогнозувати результат діяльності, докладати зусилля для його досягнення. 

2. Навчально-інформаційні вміння та навички : 

■ швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію; 

■ самостійно шукати нову інформацію з різних джерел; 

■ вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями; 

■ користуватися каталогами, складати бібліографію; 

■ користуватися різноманітною довідковою літературою; 

■ працювати з графіками, схемами, таблицями, картинами; 

■ складати план, тези виступів, доповідей, статей; 

■ знати й застосовувати прийоми швидкого читання; 

■ використовувати прийоми розуміння тексту (структурування, ставлення 

пізнавальних запитань, "діалог" з автором тощо); 

■ працювати самостійно з підручником (розуміти будову книги і призначення всіх 

елементів апарату орієнтування в текстах розділів, тем, параграфів; будувати процес 

самонавчання за певним завданням); 

■ знати й вдаватися до прийомів смислового групування матеріалу; 

■ знати як і вміти упорядковувати та відтворювати інформацію (план, алгоритм, 

таблиця, схема, класифікація, стислий переказ тощо); 

■ вміти перетворювати інформацію на спосіб діяльності; 

■ досконало застосовувати загальномовленнєві вміння й навички: 

- зосереджено слухати та водночас логічно опрацьовувати матеріал; 

- виділяти смислові елементи висловлювань; 

- формулювати запитання проблемно-пошукового типу; 

- запитувати й вибірково відтворювати матеріал з елементами логічного 

опрацювання; 

- зв'язно, послідовно, доказово відповідати; 

- здійснювати опис, пояснення, відтворення інформації, сприйнятої з паперових і 

електронних носіїв; 

- ущільнювати й розгортати інформацію залежно від мети діяльності; 

- вести діалог, брати участь у дискусії. 

3. Навчально-інтелектуальні вміння: 

■ аналізувати різні навчальні об'єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки: типові 

й одиничні; 

■ різнобічно аналізувати один об'єкт; 

■ порівнювати (зіставляти й протиставляти, здійснювати повне порівняння); 

встановлювати тотожність; 

■ виділяти головні ознаки, об'єкти, якості; виділяти головне в явищах, процесах 

діяльності; 

■ визначати й пояснювати сутність поняття; 

■ формулювати висновок-узагальнення;  

■ здійснювати тематичне, міжтематичне, міжпредметне узагальнення; 

■ абстрагувати й конкретизувати означення, загальні висновки тощо; 

■ визначати межі дії засвоєних понять, способів тощо; 

■ встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв'язки; 

■ доводити та спростовувати судження; 

■ висловлювати аргументовані критичні судження й думки; 

■ вилучати зайве; 
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■ групувати й класифікувати за певними ознаками; 

■ брати участь у проектній діяльності; 

■ самостійно вести спостереження за різними предметними об'єктами, за різними 

навчальними діями та процесами; 

■ мати культуру спостереження (планування спостережень, визначення способів 

кодування інформації, узагальнення результатів); 

■ мати методику експерименту (послідовне формування низки прийомів, що 

відповідають особливостям предметного змісту); 

■ виділяти характерні ознаки (дії, етапи) експерименту як методу дослідження, як 

методу наукового пізнання; 

■ мати на достатньому рівні практичні загальнонавчальні вміння (вимірювальні, 

обчислювальні, графічні, конструктивні тощо); 

■ застосовувати прийоми довільної уваги; 

■ знати прийоми запам'ятовування. 

4. Творчі вміння: 

• виявляти пізнавальну трудність і формулювати її як задачу, проблему; 

■ формулювати пізнавально-проблемні запитання; 

■ встановлювати зв'язки між новими та засвоєними знаннями; 

■ переносити знання й способи діяльності, життєвий досвід у нову ситуацію; 

■ застосовувати аналогію як засіб засвоєння нового; 

■ уявляти та прогнозувати (вміти висловлювати припущення, здогадки, гіпотези); 

• моделювати, комбінувати, доповнювати, продовжувати, перетворювати; 

■ знати сутність та вміти використовувати експериментальні вміння; 

■ генерувати варіанти розв'язування задачі, проблеми; 

■ знаходити до однієї задачі кілька правильних відповідей (це прояв дивергентного 

мислення, яке є антиподом конвергентного (логічного, послідовного, однолінійного, що 

виявляється при розв'язанні задач, що мають єдино правильну відповідь). 

5. Контрольно-оцінні вміння та навички: 

■ знати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності за планом, за зразком, за 

аналогією, за відповіддю, за схемою, вміти прогнозувати результат(особливо це важливо при 

впровадженні  кредитно-модульної системи[ 9 ]); 

■ оцінювати відповідність обраних засобів завданням роботи; 

■ вдаватися до прийомів повсякденного та поопераційного контролю за ходом 

виконання навчального завдання; 

■ знати способи виправлення помилок; 

■ уміти оцінювати навчальні дії виконавців; 

■ уміти оцінювати свої досягнення в різних видах діяльності (проміжне і за кінцевим 

результатом); 

■ проявляти готовність до взаємоконтролю в парі, групі. 

Висновки. У нинішній ситуації, коли  ще не прийнятий "Закон про вищу освіту", 

необхідно максимально скористатися можливостями розробити зміст програм з усіх 

предметів для синхронного відбиття в них змісту навчання і способів навчальної діяльності 

(не лише що, але й як), а у вимогах до рівня підготовки бакалаврів, магістрів  відбити всі 

складові діючової компетентності - уміння вчитися, враховуючи можливості кожного 

предмета. Отже, в розробці цієї компетентності необхідно об'єднати дидактико-психологічні 

підходи з методичними можливостями. 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ  
 

У статті акцентується на тому, що ефективне функціонування системи освіти дорослих 

в Україні залежить від створення відповідних об’єктивних передумов для демократизації всієї 

системи освіти дорослих та гуманізації навчального процесу, а також врахування світових 

закономірностей розвитку теорії і практики освіти дорослих в європейських країнах. 

Ключові слова: освіта дорослих, освітні реформи, демократизація, андрагогіка. 

 

В статье акцентируется на том, что эффективное функционирование системы 

образования взрослых в Украине зависит от создания соответствующих объективных 

предпосылок демократизации всей системы образования взрослых и гуманизации учебного 

процесса, а также учета мировых закономерностей развития теории и практики образования 

взрослых.  

Ключевые слова: образование взрослых, образовательные реформы, демократизация, 

андрагогика. 

 

The author of the article pays much attention on effective function of the system which depends on 

specifics up to national educational system which depends on specific background of democratization of 

adult education. Also the humaniztion of studying process in being nighlighted within the importance of 

worldwide theories and practice of adult education. 

Keywords: adult education, educational reform, democratization, andrahohika. 

 

Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок із важливими науковими або 

практичними завданнями. Нова парадигма освіти, яка використовується останнім часом, 

спричиняє зміну соціальних функцій освіти. Освіта з периферії суспільного життя все більше 

і більше переміщається в центр сучасної цивілізації. Раніше вона виконувала 

вузькопрограматичні завдання в найрізноманітніших галузях практичної життєдіяльності, а 

саме забезпечувала життєдіяльність і професійну підготовку молоді до самостійного життя, 

вирішувала найрізноманітніші питання модернізації промисловості, створення ефективної 

системи управління.  

Освіта як процес становлення особистості в її тісному поєднанні з культурними 

цінностями надає людському існуванню особливої значущісті. Тому освіта має стати 

фактором розвитку культури, чинником наповнення суспільного прогресу культурними 

цінностями. В цьому плані цікавим є підхід до розуміння освіти як діалогу культур, що 

дозволяє по-новому подивитись на зміст навчання, сам навчальний процес, на такі 

традиційні постаті в ньому, як учень і вчитель. Освіта є цінністю, що визначає якість 

особистості, підвищує її інтелектуальний потенціал, безпосередньо впливає на зміцнення 

здоров'я людини та збільшення тривалості життя. 

Аналіз останніх досліджень. Концептуальні характеристики та методологічні ідеї й 

положення порівняльної педагогіки у сфері освіти дорослих та андрагогіки висвітлені у 

різноманітних працях зарубіжних та вітчизняних педагогів (Ф. Альтбах, Е. Ляйтнер, Й. 

Райшманн, Г.В. Веремейчик, В.М. Давидова, Л.І. Даниленко, С.І. Змейов, Д.В. Карпієвич, 

І.А. Колеснікова, Н.І. Клокар, Т.С. Кошманова, М.П. Лещенко, А.М. Мітіна, В.С. Некрасов, 

О.М. Новіков, В.В. Олійник, Н.Г. Протасова, Л.П. Пуховська, А.А. Сбруєва та ін. ). Аналіз 

цих досліджень свідчить про те, що освіта дорослих в Україні – перспективний напрям 

інтеграції у світову систему неперервної освіти. Теоретичні дослідження у галузі освіти 

дорослих здійснювали С.Г. Вершловський, А.П. Владіславлєв, Л.П. Вовк, М.Т. Громкова, 

А.В. Даринський, Ю.Н. Кулюткін, Г.В. Лєсохіна, В.Г. Онушкін, В.І. Подобед, К.К. Рамішвілі, 

Г.С. Сухобська та ін. 

Мета статті полягає в тому, щоб охарактеризувати гуманістичні тенденції розвитку 

освіти дорослих в Україні, використовуючи зарубіжний та вітчизняний досвід цієї сфери. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Соціальні зміни, що відбуваються в Україні, обумовлюють 

необхідність кардинального перегляду традиційних підходів до освіти як найважливішого 

інструменту суспільного розвитку. Розглядаючи роль освіти дорослих у соціально-

економічних перетвореннях, необхідно відзначити, що вона є одним із найважливіших 

чинників економічного й соціально-культурного прогресу, духовного відновлення нації та 

розвитку українського суспільства. 

Освіта входить до контексту людської діяльності і визначає єдність думок, почуттів і 

вчинків. Досягнення хоча б формально високого рівня освіти – безперечна умова 

формування особистості, здатної “управляти собою” в різних умовах життєдіяльності. Освіта 

певною мірою визначає соціальний статус суспільства, спосіб життя різних категорій 

населення, міру соціальної активності в широкому розумінні. Стан освіти суттєво визначає 

можливості передбачити майбутнє і тим самим розширити рамки вільної діяльності людини 

[1, с. 43]. 

Створення “освітнього суспільства” можна віднести до найбільш реформаторських 

здобутків ХХ століття. Його особливість полягає в тому, що освіта створює своєрідну основу 

суспільного життя, наскрізний освітній контур, що охоплює всі соціальні системи, країни. 

Сучасна освіта дорослих в Україні представлена переважно системою післядипломної 

освіти та системою професійного навчання на виробництві. 

До основних категорій дорослих людей, що потребують навчання у дорослому віці, є 

безробітні, дорослі з особливими потребами, люди третього віку, працівники, які прагнуть до 

фахового та особистісного зростання. 

До основних проблем у галузі безперервності освіти слід віднести відсутність 

відповідної нормативно-правової бази та недостатнє визначення взаємодії між державними 

установами, недержавними організаціями і соціальними партнерами у сфері освіти дорослих. 

Реформа освіти в Україні спрямована на вирішення цілого ряду завдань: побудови 

нової моделі освіти, яка б відповідала реаліям посттоталітарного суспільства, була 

національно зорієнтованою за сутністю і змістом, інтегрована з глобальними 

реформаційними процесами, що відбуваються у світі. 

Серед причин відставання освіти дорослих України від практики технологічно 

розвинених країн можна виділити такі:  

– оцінювання потенційних можливостей освіти дорослих;  

– недостатності наукового обґрунтування освітньої політики в цілому;  

– зосередження уваги на проблемах освіти юного покоління;  

– відсутності необхідної нормативно-правової бази;  

– недостатнього дослідження зарубіжного досвіду в цій сфері; 

– замалої кількості рекомендаційних документів міжнародних організацій.  

Саме тому, вважаємо, важливо досліджувати історичні та порівняльно-педагогічні 

аспекти розвитку освіти дорослих, а також виявляти зв’язок із сучасністю. 2003-2012 роки 

Організація Об’єднаних Націй офіційно проголосила десятиліттям суспільної грамотності, 

яка передбачає оволодіння способами життя в постійно ускладнюваних соціальних 

взаєминах, опанування мовою і культурою суспільства, у якому живе людина. І саме тому 

створення найрізноманітнішої й всеохоплюючої системи освіти дорослих громадян України 

має будуватись на трьох підвалинах: активності громадських організацій, фінансовій 

активності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, індивідуальній 

ініціативі самих дорослих громадян України. Від цієї активності та ініціативи залежить, у 

якому суспільстві, протягом якого часу відбуватиметься наше життя й на якому рівні 

розвитку сучасне покоління дорослих залишить його нащадкам [2, с. 161].  

Протягом останніх десятиліть Європейський Союз забезпечує багатонаціональну 

освіту, навчання і партнерські відносини молоді, а також різноманітні схеми обмінів, 

можливості отримання освіти за межами ЄС, реалізує інноваційні проекти викладання і 

навчання, впроваджує нові технології в освіті, міжнародне визнання наукових кваліфікацій, 
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порівняння, оцінювання ефективності національної освітньої системи, вироблення спільної 

європейської освітянської політики. Питання розвитку освіти дорослих як самостійної галузі 

знань, теорії та методики навчання дорослого населення (андрагогіки) та складової у 

контексті національної системи неперервної освіти поки що залишаються відкритими для 

наукових дискусій, оскільки єдиного і загальноприйнятого трактування ролі і місця, функцій 

освіти дорослих не існує, лише загальні тенденції розуміння цього питання відображені в 

багатьох міжнародних документах. 

Сучасний етап світового розвитку освіти характеризується зростанням ролі навчання 

дорослих у забезпеченні позитивних змін різних сторін життя суспільства. У такому 

навчанні важливо зважати на особливості дорослої людини, зокрема, її  життєвий досвід, 

який необхідно використовувати у навчанні в якості компонента змісту. Для прикладу, 

британські дослідники наводять різні особливості дорослих, які необхідно враховувати у 

навчанні, головними з яких є такі:  

– наявність у дорослих власної мотивації до навчання; 

– детермінованість процесу навчання професійними, соціальними, побутовими і 

тимчасовими чинниками;  

– наявність певних навчальних стереотипів унаслідок попереднього навчального 

досвіду, які можуть сприяти чи заважати новому навчанню.  

Освіта дорослих відрізняється від освіти юного покоління своїми цінностями і 

мотивами, метою і завданнями, змістом і формами організації, способами контролю і оцінки, 

а отже – і своїми результатами. Для забезпечення високого рівня ефективності освіти 

дорослої людини важливо проаналізувати кожен із зазначених компонентів та усвідомити їх 

особливості. Насамперед розглянемо докладніше зміст навчання. 

Зміст неперервної професійної освіти дорослих зумовлений, по--перше, 

потребами суспільства, по-друге, – потребами самого фахівця.  

Освіта визначається як процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і 

навичок, як необхідна умова підготовки людини до життя і праці, як система 

цілеспрямованої дії на особистість з метою її адаптації до потреб суспільства. Потреби 

суспільства часто співвідносять з потребами держави, що призводить до ототожнення 

соціального замовлення з державним замовленням.  

Питання змісту освіти дорослих можна розглядати в таких аспектах:  

1) освіта як спосіб вирішення життєвих проблем дорослої людини;  

2) проблемністъ як характеристика подавання матеріалу, за якої знання передаються не 

у вигляді готового підсумку, рецепта (дорослі самі навчаються, залучаючись до 

евристичного пошуку рішень; при цьому актуалізуються їхні знання, досвід, аналітичні 

вміння, усвідомлюється недостатність знань і тим самим стимулюється пізнавальний 

процес); 

3) проблема як вихід за межі конкретної певної галузі у більш широкі сфери науки, 

суспільного життя, мистецтва; 

4) зв'язок навчання з глобальними проблемами людини і людства.  

Освіта дорослих є найбільш мобільною сферою освіти. Для забезпечення оперативності 

змісту освіти дорослих вона повинна бути відкритою, а її організація повинна допускати 

практично неперервне коригування навчальних програм, планів. При цьому повинні  

враховуватися як важливі запити дорослих людей, їхні потреби, актуальність наукових 

знань, так і зміни, які відбуваються у соціально-економічній і політичній ситуації країни [3]. 

На наш погляд, варто заохочувати до спільної співпраці сільські, селищні, районні, 

міські, обласні ради, галузеві міністерства, підприємства та різні організації, які мають 

проводити щоденну роботу по удосконаленню освітнього рівня  дорослих громадян, тому що 

від цієї роботи залежить наше майбутнє, майбутнє української нації. Ми не можемо чекати, 

поки наступне покоління почне здобувати більш якісний рівень освіти. В наш час потреба у 

творчій і компетентній участі українських громадян в суспільному житті є невідкладною й 

актуальною. Саме зараз, а не в 2012 р. дорослі України потребують поглиблення 
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осмисленості і відтак – розширення самостійності своїх дій, які вони будуть використовувати 

у своїй професійній діяльності. 

Сучасне застосування інновацій у цій сфері освіти дорослих можливе на основі 

застосування дистанційної форми навчання, використанням комунікаційних інформаційних 

технологій, оскільки ця сфера не може ефективно функціонувати і розвиватися без сучасного 

інформаційного забезпечення, що передбачає створення баз даних, забезпечення сучасною 

технікою інформаційних потоків, використання комп'ютерних технологій та можливостей 

системи Інтернет. 

Висновки. Освіта як каталізатор соціальної мобільності особистості змінила свій 

статус у житті суспільства й окремої особистості не стільки здійснюючи багатогранну 

підготовку до життя, скільки на основі осмислення свого досвіду, своєї Я-концепції, 

забезпечуючи можливість особистого становлення, гармонізації своєї антропосфери. Освіта 

дорослих, прокладаючи нові шляхи, накопичуючи й систематизуючи індивідуальний досвід 

кожної людини, повинна розвивати ініціативу та пізнавальні інтереси громадськості.  

Підвищувати культуру людей, їх професійний рівень можливо лише в спільній 

співпраці, а це є одним з головних завдань сьогодення. Освіта дорослих позначається на 

піднесенні якості освіти, яка зможе виховати висококваліфікованих спеціалістів різних 

глузей виробництва, а також на піднесенні суспільства і нації в цілому і добробуту майбутніх 

поколінь нашої країни. 
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ПРОФЕСІЙНІ ОЧІКУВАННЯ ЯК ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ НА ЕТАПІ ЇХ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 

 
У статті проведено аналіз теоретичних поглядів у науковій літературі на проблему 

очікувань майбутніх фахівців. Зроблена спроба висвітлення та дослідження проблеми 

особливостей особистісних рис індивіда, що,  будучи базовими елементами у структурі 

особистості, безпосередньо впливають на процес вибору майбутньої професії й утворення щодо 

неї відповідних очікувань.  

Ключові слова: професійне очікування, професіоналізація, майбутня професія, психічні 

процеси, мотивація, ціннісні орієнтації, спрямованість особистості. 

 

В статье проведен анализ теоретических взглядов в научной литературе на проблему 

ожиданий будущих специалистов. Сделана попытка показа и исследования проблемы 

особенностей личностных черт индивида, что, будучи основными элементами в структуре 

личности, непосредственно влияют на процесс выбора будущей профессии.  

Ключевые слова: профессиональное ожидание, профессионализация, будущая профессия, 

психические процессы, мотивация, ценностные ориентации, направленность личности. 

 

The article analyzes the theoretical views represented in the scientific literature on issue of future 

specialists’ expectations. An attempt is made to highlight and research the problem of individual features 

that are a basic element in a structure of personality and influence directly on the choice of future career 

and appearing of related professional expectations. 

Keywords: professional expectations, professionalism, future profession, mental processes, 

motivation, values, personality orientation. 

 

Вступ та постановка завдання. Залучення України до нових європейських процесів, 

економічна, культурна та освітня інтеграція до Європейського Союзу сприяє підтриманню 

високого статусу вітчизняної освіти і науки. Реалізація національною системою вищої освіти 

ідей Болонського процесу є умовою входження України до єдиної Європейської системи 

вищої освіти. Освіта в Україні має відповідати сучасним вимогам до її якості. Повинен 

здійснюватись перехід від традиційної моделі освіти (основаної на послідовному засвоєнні 

певного обєму знань протягом обмеженого часу) до творчо орієнтованої освіти (неперервної, 

гнучкої, конкурентноспроможної). 

Історичний досвід рорзвитку суспільства свідчить про те, що за наявності могутнього 

творчого потенціалу, який визначається здатністю людей до творчої діяльності, великих 

успихів та досягнень може домогтися будь яка держава незалежно від багатства природних 

ресурсів та суспільно-економічної формації.  

Обираючи свій професійний шлях, молода людина вже має інформацію і деякі 

уявлення про майбутню професію, що певною мірою може вплинути на особливості 

формування та зміст її очікувань. Це, у свою чергу, є детермінуючим чинником у 

відповідальному ставленні до навчального процесу і відповідного формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця.  Тому ми вважаємо за необхідне розглянути проблему 

очікувань особистості як детермінанти її подальшого професійного зростання у кар’єрній 

перспективі. 

Аналіз останніх досліджень. Для дослідження проблеми очікувань особистості велике 

значення маютьпраці Ю. Орлова, А. Реана, М. Савчина, Л. Столяренко [3; 5–7], які 

присвячені висвітленню та дослідженню проблеми особливостей особистісних рис індивіда, 

що,  будучи базовими елементами у структурі особистості, безпосередньо впливають на 

процес вибору майбутньої професії й утворення щодо неї відповідних очікувань.  

Метою статті є аналіз теоретичних поглядів у науковій літературі на проблему 

очікувань майбутніх фахівців.  
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На сьогодні відмічається недостатній рівень дослідження поняття “очікування”. 

Особливо це стосується життєвої ситуації особистості, пов’язаної з її свідомим вибором 

майбутньої професії. Перед тим, як визначити поняття та особливості професійних 

очікувань,  необхідно проаналізувати поняття “очікування” у межах соціокультурного і 

психологічного підходу.  

У соціальній психології та соціології використовується визначення очікувань як 

соціального явища.  При цьому використовується термін “експектація”, яка являє собою 

систему очікувань, вимог щодо норм виконання особистістю соціальних ролей.  Експектації 

є різновидом соціальних санкцій, що упорядковують систему відносин і взаємодій у групі. 

Виокремлюють також розширене трактування поняття “соціальні очікування”. Під цим 

розуміють суб’єктивні орієнтації  (сукупність соціальних установок, елементів знань, 

стереотипів поведінки, оцінок тощо, які індивід повинен урахувати, існуючи в групі та 

налаштовуючи свою взаємодію з іншими членами групи. Соціальні очікування надають 

змогу здійснювати ймовірне прогнозування розвитку подій, а також поведінки окремих 

членів групи. Стійкі соціальні очікування є складовими соціальних норм [4].  

Цей підхід до визначення поняття “очікування” сформульовано з точки зору 

соціологічного підходу, де очікування тісно пов’язані з механізмами соціалізації, 

формування і прийняття нових культурних норм, еталонів та цінностей, масових 

комунікацій. Згідно з цим підходом поняття “очікування” інтерпретується як регулятор 

поведінки людини у групі, хоча вона ніколи не обмежується лише існуванням і 

функціонуванням у групі.  

П.Сорокін застерігає, що “якби хто-небудь проаналізував взаємну поведінку членів 

будь-якої соціальної групи, абсолютно ігноруючи психічні процеси, які зумовлюють вчинок 

індивіда, при цьому акцентуючи увагу лише на зовнішні форми актів поведінки, то все 

соціальне життя вислизнуло б цілком з-під аналізу” [7]. Тому, на нашу думку, необхідно 

звернути увагу на особливості регуляційної системи у психіці особистості, що у психології 

називають чинниками поведінки особистості, а також проаналізувати, у якій з підструктур 

особистості формується процес очікування, а саме: що впливає на формування очікувань та 

особливості їх змістовності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо це питання з точки зору 

концепції динамічної функціональної структури особистості К.Платонова.  

У поведінці особистості є дві функціонально взаємопов’язані сторони: збуджуюча і 

регуляційна. Збудження забезпечує активізацію та напрямок поведінки, а регуляція, у свою 

чергу, визначається як чинник поведінки і пов’язана з поняттями мотиву та мотивації. Ці 

поняття об’єднуються усвідомленням особистістю власних потреб, її інтересами, цілями, 

намірами, прагненнями, уявленнями про зовнішні чинники, про керівництво діяльністю у 

процесі її здійснення.   

Отже, процес збудження активізує мотивацію, яка є регулятором поведінки особистості 

і деякою мірою пояснює її. На цьому рівні формуються особистісні переконання, світогляд, 

ідеали, прагнення, інтереси, бажання. У динамічній структурі особистості К. Платонова це є 

першою підструктурою, що називається “спрямованістю особистості”.   

Процес збудження також бере участь в активізації таких пізнавальних психічних 

процесів особистості як увага, воля, сприйняття, мислення, відчуття, пам’ять, уява, які 

утворюють другу підструктуру – “особливості психічних процесів” – та відіграють не 

останню роль у формуванні процесу очікування особистості. Наприклад, очікуючи на будь-

який результат власної мети, особистість, застосовуючи вольове зусилля, за допомогою 

образного мислення може уявити цей бажаний (чи небажаний) результат. Якщо схожа 

ситуація у житті особистості вже колись відбулась, то за допомогою експліцитної пам’яті, 

що характеризується усвідомлюваними спогадами або пізнаванням минулих подій, 

особистість на основі власного минулого досвіду і знань про свою спроможність також може 

уявно передбачити результат власних домагань. Це, у свою чергу, може вплинути на зміст її 

очікувань та здатність адекватно уявляти власну перспективу у низці подальших подій. Цей 
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процес К. Платонов назвав підструктурою “досвіду”, яка є третьою у ієрархії підструктур і 

містить звички, уміння, навички, знання особистості. Четверта підструктура – “біопсихічні 

властивості особистості” – складається з темпераменту, статевих, вікових, фармакологічно 

обумовлених властивостей.   

Ці особливості характеризують кожну особистість як неповторну, що відрізняє її від 

іншої особистості та додають їй власної індивідуальності. Індивідуальні особистості 

визначають її потреби, бажання, мотиви і деякою мірою є активаторами її поведінки для 

досягнення мети, створюючи передумови для  виникнення відповідних очікувань [4, с.21–

22].   

Отже, аналізуючи процес формування очікувань особистості з точки зору теорії 

динамічної функціональної структури особистості К. Платонова, можна зробити висновок, 

що на формування очікувань особистості впливає взаємозв’язок її індивідуальних 

особливостей  (біопсихічні властивості)  із соціальними чинниками, які на певних етапах її 

життєвого шляху відіграють не останню роль в особистісному розвитку та зростанні і мають 

вияв в її спрямованості, досвіді й особливостях психічних процесів. Залежно від 

особливостей індивідуалізму і неповторності особистості в неї формується найголовніший, 

пріоритетний рівень потреб, які у подальшому її житті визначатимуть основні мотиви, цілі, 

бажання, інтереси та деякою мірою вплинуть на змістовність її життя у цілому. Під 

потребами розуміють потяг до тих умов, без яких неможливо підтримувати свій нормальний 

фізичний і психічний стан. Потреба – це усвідомлюваний особистістю стан нужди у 

предметах та умовах, необхідних для її існування і розвитку. Усвідомлювані потреби ще 

називають бажаннями.  

Людина може їх для себе сформулювати для досягнення наміченої мети. Чим 

сильнішим є бажання, тим енергійніше потяг здолати перепони на його шляху [7, с.370].  

На думку Ю.Орлова,  людські потреби відображаються у різноманітних образах, що 

пов’язані із задоволенням визначеної потреби. Це образи,  які спонукають людину до 

відповідної поведінки та відображають об’єкти задоволення потреби,  отримали у психології 

назву мотивів. Наприклад, для харчової потреби – це харчові ситуації, для потреби у 

досягненнях – образ успіху й обставин, для потреби у престижі – результати нашого вчинку, 

що викликав схвалення або визнання з боку людей, думка яких має для індивіда велике 

значення. Сам процес очікування відображає свідомі або несвідомі пріоритетні потреби в 

структурі особистості.  

Отже, перед тим як задовольнити потребу або під час її задоволення особистість, 

знаходячись у стані очікування, уявно формує образ майбутнього кінцевого результату, що є 

поштовхом до активізації відповідного мотиваційного процесу, що і спонукає її до прийняття 

рішення та вибору засобів щодо задоволення пріоритетної потреби [3, с.82–83].  

Дослідження поняття “очікувань” як складової мотивації розглядає залежність 

поведінки особистості від таких обставин: чому особистість віддає перевагу, що і скільки 

вона б хотіла отримати від своїх зусиль, на що вона здатна заради цього. Тому нам важливо 

зрозуміти:  чим керується,  які мотиви має молода людина, обираючи професію, та що є 

передумовою для виникнення відповідних очікувань  Розглянемо це питання з точки зору 

мотиваційного підходу у психологічній науці. Теорія очікувань своїм корінням сягає у 30-ті 

роки ХХ століття і пов’язана з працями К.Левіна. За його вченням про мотивацію, мотивами 

є різні об’єкти, в яких індивід відчуває потребу або квазіпотреби – наміри особистості. У 

психологічному плані потреба є внутрішніми спонуканнями до діяльності, тобто мотивами. 

Намір – свідоме прагнення людини виконати певну дію та домогтися бажаного результату. 

Відчуваючи потребу у чомусь, особистість має намір здійснити вчинок, що спрямований на 

задоволення цієї потреби, а після вибору засобів для її досягнення здійснює цей вчинок і 

знаходиться у процесі очікування на бажаний результат [4].  

Докладніше цю концепцію розвинув О.Леонтьєв, який зосередив велику увагу на 

психіці особистості, що функціонує як єдине ціле, організовує та спрямовує її активність на 

досягнення життєво важливих об’єктів зовнішнього світу [1,с.48–49]. Проте основним 
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розробником концепції очікувань щодо поведінки людини й її мотивації слід назвати 

В.Врума, який вважає, що одним з інтегральних мотивів поведінки людини є передчуття та 

очікування успіху.  

Передчуття виконання завдання розглядається важливою складовою теорій мотивації. 

Відповідно до цього погляду, особистість постійно оцінює можливість досягнення обраної 

нею мети, використовуючи це передчуття для контролю над всіма своїми майбутніми 

вчинками.  

Маючи за основу теорію В.Врума, Дж.Райнор розробив модель мотивації, у якій 

врахував мотиваційний вплив майбутніх наслідків діяльності, що можна передбачити, на 

його актуальну мотиваційну силу. У його працях досліджувалися ситуації, у яких 

особистість для досягнення деякої майбутньої мети повинна була досягти деякого результату 

проміжної діяльності. Мається на увазі така послідовність цілей, в якій досягнення 

попередньої мети є передумовою для досягнення наступної. Дж.Райнор пропонує зворотно 

пропорційну залежність між спонукою й очікуванням.  

А.Бандура розглядав передчуття як основну складову соціального навчання. 

Передчуття власної спроможності є недостатнім для зацікавленої поведінки особистості. 

Вона повинна також вірити в ефективність своїх зусиль і бути впевненою в собі. Звичайно, 

особистість, яка є невпевненою, не буде застосовувати ніяких зусиль та прагнути до 

наміченої мети через страх невдачі.  

Різниця між теорією мотивації А.  Бандури,  де акцентується увага на впевненості у 

собі, і теорією, де основним є передчуття й очікування успіху та зацікавленість, полягає в 

особливому акценті першої на оцінку людьми своєї здатності опанувати і використати 

знання та навички, необхідні для досягнень значних результатів [6, с. 204].  

Аналізуючи теорію А.Бандури, можна зробити висновок, що особистість лише тоді 

очікує на бажаний результат, коли вона впевнена у собі і вірить в ефективність власних 

зусиль. Але впевненість у собі та власних силах не виникає сама собою. Знання про власні 

можливості формуються на основі власного минулого досвіду, набутого особистістю. У 

житті кожної людини виникають обставини і події, подібні до обставин та подій з її 

минулого, що і надає їй підстави для усвідомлення власних сил та можливостей є основою 

для виникнення впевненості або невпевненості у собі. Вирішуючи будь-яке питання, 

особистість свідомо аналізує і синтезує причинну обумовленість будь-якої ситуації й очікує 

відповідного, на її думку, результату. Ф.Герцберг у своїй моделі мотивації виокремлював два 

види чинників, які впливають на поведінку людини: “гігієнічні” чинники та чинники 

“мотивації”. Гігієнічні чинники пов’язані з навколишнім середовищем, у якому здійснюється 

діяльність. Чинники мотивації, у свою чергу пов’язані саме з характером і сутністю 

виконуваної роботи. За відсутності або за недостатньої кількості гігієнічних чинників у 

людини виникає відчуття незадоволення власною діяльністю,  що впливає на формування 

негативних уявлень про майбутню перспективу й є детермінуючим чинником для 

виникнення неадекватних очікувань. Але, якщо вони існують, то самі по собі не викликають 

задоволення роботою та не можуть вмотивувати людину на будь-що.   

На відміну від цього відсутність або неадекватність мотивацій не призводить до 

незадоволення роботою. Їх наявність повною мірою викликає задоволення і мотивує 

робітників на підвищення ефективності своєї діяльності, тим самим формуючи очікування, 

пов’язані з позитивним уявленням щодо результату власної діяльності [2, с.462–483].  

Аналізуючи модель мотивації Ф.Герцберга, хочемо звернути увагу на відсутність 

такого психічного явища як сила мотивації, яка є великим регулятором активності у 

здійсненні особистістю вчинку. Незалежно від наявності чи відсутності сприятливих 

гігієнічних чинників для вмотивованої на досягнення мети впевненої у собі особистості ці 

чинники не завжди є для неї нездоланним бар’єром.  

Г. Гекгаузен визначає мотив досягнень як потребу розвивати свої здібності та вміння і 

підтримувати їх на якомога вищому рівні в тих видах діяльності, в яких досягнення 

вважаються обов’язковими. Мотивація за Г.Гекгаузеном характеризується потребою 
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особистості досягти певного цільового стану та підкріплюється очікуванням певного 

емоційного забарвлення в ефективно-значущій ситуації (надія, страх, розчарування, 

полегшення). Модель мотивації за Г.Гекгаузеном базується на основі схеми “очікування 

цінності”. Спрямованість очікування на цінність отримує в цій моделі назву “валентність”. 

На відміну від попередніх у теорії “очікування цінності” виокремлюються три види 

валентності, що взаємопов’язані між собою: ситуації, дії і результату.  

Мотиваційний процес починається з оцінки того, до якого результату призведе ця 

ситуація, якщо суб’єкт власною дією не втрутиться у неї (валентність ситуації). Потім 

визначається власна можлива дія, що веде до результату. Сам результат впливає на бажані 

наслідки або попереджає небажані (валентність дії). Валентність ситуації та дії у вигляді 

визначення “цінність” включені у валентність результату, тобто у сукупність ієрархічно 

розташованих значень привабливості наслідків,  які можуть виникнути після ситуації або 

результату дії.  

Досліджуючи вплив мотивації на незадоволеність очікувань людини, А. Маслоу робить 

наголос на необхідності осмислення особистістю реальності того, що відбувається й яке 

потрібно сприйняти як дане. Для цього необхідно усвідомити чисто людську якість – 

прагнути до більшого, відмовитися від мрії про постійне та безперервне щастя. Людина 

здатна лише на короткочасне переживання щастя, після якого вона приречена на 

незадоволеність і недоступність більшого. Але не можна як збудник поведінки особистості 

розглядати емоції та почуття, які вона переживає у цей момент. Якщо уявити всі 

задоволення, що пов’язані із задовольнянням тієї чи іншої потреби у минулому, то після її 

задовольняння спонукаючий характер мотивів-образів цієї потреби просто зникає. 

Спонукаючий характер образів існує не для того, щоб викликати конкретне переживання, а 

для того, щоб викликати передбачення окремих переживань. Саме це очікування переживань 

задоволення, а не саме по собі задоволення створює імпульс до досягнення мети [2, с.462–

483].  

Очікування переживання задоволення є можливим лише за наявності у минулому 

досвіді особистості такого ж самого переживання. Чим сильніше воно було, тим більше 

спонукання до дії створює його передбачення й очікування, іншими словами, тим сильніше 

мотивація поведінки.   

Тому, чим більше задоволення людина отримала від задовольняння конкретної потреби 

у минулому, тим сильніше мотивація, яка виникає під впливом очікувань майбутніх 

переживань. Сила бажання залежить ще і від сили уявлення особистості, прогностичної 

здатності нашого розуму,  яке ще має назву – випереджальне відображення.  

Людині часом важко усвідомити конкретні мотиви своєї активності. Вони здебільшого 

є неповністю усвідомленими. Одночасно особистість завжди може дати раціональне 

пояснення причин своєї поведінки, своїх дій, але це не завжди є справжнім мотивом. Мотиви 

пов’язані зі свідомістю, вони знаходять своє психологічне втілення в особливій формі – 

емоційному забарвленні дій. Мотиви психологічно виражаються у складних переживаннях 

особистості, а частіше – у простих емоціях.  

До усвідомлюваних, емоційно забарвлених мотивів, що безпосередньо впливають на 

стан та зміст очікувань особистості, пов’язаних із професійним зростанням, відносять 

інтерес. Інтерес – це мотив, у якому виявляється пізнавальна потреба особистості. Для 

студента він має значення у плані глибшого пізнання того, що вивчається у вищому 

навчальному закладі.  

Задовольняння інтересу, як правило, призводить не до його згасання, а до внутрішньої 

перебудови, збагачення і поглиблення зацікавленості, формування нових інтересів, які 

відповідають вищому рівню пізнавальної діяльності. Інтереси виступають як постійна 

спонука механізму пізнання. У нашому дослідженні інтерес може виступати як мотив 

особистості до поглиблення знань у тій чи іншій науковій галузі та відповідне бажання і 

прагнення людини до самоактуалізації та реалізації власних здібностей у пов’язаній із цим 

професійній сфері [6, с.231].   
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Але, на жаль, дуже часто цей інтерес має романтичний характер, обумовлений 

літературою, кінофільмом, телепередачею. Тобто, маючи інформацію про майбутню 

професію з таких джерел, особистість очікує від неї відповідної романтики. У цьому випадку 

романтика швидко зникає і залишається “сувора дійсність”. Якщо людина є непідготовленою 

до неї, то така робота стає обтяжливою та зазвичай закінчується зміною професії.  

Мотив ще може бути неусвідомленим, якщо усвідомлення потреби не зовсім відповідає 

саме необхідності її, що і викликає незадоволеність, тобто людина сама не знає причини 

власної поведінки. До одних із таких неусвідомлених мотивів, які впливають на процес 

очікувань особистості, відносять установки. Установка – стан готовності особистості до 

вияву певної активності, що забезпечує стійкий цілеспрямований характер діяльності, 

спрямованої на задоволення тієї чи іншої потреби.  Акумулюючи минулий досвід, установка 

опосередковує стимулюючу дію зовнішніх умов. Основні функції установки у діяльності 

полягають у забезпеченні стійкого та цілеспрямованого характеру перебігу діяльності і у 

звільненні суб’єкта від необхідності приймати рішення та контролювати діяльність у 

стандартних, уже відомих умовах [4].   

Отже, вмотивована власними потребами під час їх задоволення за допомогою будь-

якого вчинку особистість керується власними установками, які і формують в неї уявлення 

про майбутній результат та психологічну готовність до нього у процесі очікування. Маючи 

власні установки, особистість для себе формує уявний  (бажаний, небажаний)  очікуваний 

результат і намагається спрогнозувати майбутні події.  

Можна припустити, що майбутній фахівець, маючи вже сформовану установку на 

задоволення власних бажань з метою отримання користі у плані особистісного та 

професійного зростання, буде очікувати від майбутньої професії, перш за все, задоволення 

цих бажань, що, насамперед, сприятиме особистісній перспективі, реалізації власних 

можливостей, професійної компетенції у майбутньому житті. Або навпаки, маючи лише 

прагматичні наміри щодо обраної професії й установку на отримання від неї у майбутньому 

високої заробітної оплати  (що на сьогодні є досить актуальним, ураховуючи державне 

економічне становище) і престижності, індивід буде налаштований на пошук професії, яка є 

високооплачуваною та престижною.  

Великий вплив на формування в особистості свідомого вибору майбутньої професії і 

відповідних очікувань стосовно неї мають батьківські установки. Діти, які знаходяться в 

центрі уваги сім’ї, можуть вирости залежними від потреби в приналежності до групи, у 

любові та пошані інших. У подальші роки вони дуже гостро усвідомлюватимуть думки і 

відносини оточуючих. У результаті їх приваблюють професії, що надають їм можливість 

контактувати з людьми та користуватися їх пошаною. Такі люди віддають перевагу роботі, 

виконуючи яку, вони зможуть допомагати оточуючим, або ж прагнуть до професії, що 

пов’язана з культурою, можливо, у сфері мистецтва або розваг. Отже, керуючись такими 

мотивами вибору майбутньої професії, індивід, звісно, буде очікувати від неї, перш за все, 

контактів із людьми, можливості їм допомогти і, відповідно, зворотного зв’язку від них, а 

саме: їхньої уваги та пошани. Крім того, сім’я звичайно служить моделлю певного способу 

життя й є для людини джерелом важливих життєвих цінностей і переконань. Наприклад, у 

західних країнах дочок матерів, які працюють, відрізняє, як правило, вища мотивація 

досягнення та більше прагнення зробити кар’єру, ніж дівчат, чиї матері не працюють [5, c. 

85].  

Існує ще один мотив вибору професії, що впливає на зміст очікувань особистості – 

суспільний престиж. У цьому випадку професія обирається, виходячи з міркувань її 

престижності у суспільстві. Маючи такий підхід до професійного самовизначення,  

особистість не враховує власні здібності і схильності до специфіки цієї галузі. Знаходячись 

під впливом цього мотиву, професійні очікування молодої людини можуть бути спотворені 

неправдивою інформацією та, звісно, відповідною самоідентифікацією з майбутнім фахівцем 

обраної професії.  
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Значний вплив на процес вибору професії мають рольові чинники.  На думку А. Реана, 

жінки рідше обирають наукову кар’єру, маючи сумніви у своїх здатностях в опануванні наук. 

Вони надають перевагу таким професіям, які або надають їм можливість приділяти більше 

уваги сім’ї  (робота з неповним робочим днем; не потребує багато зусиль та часу, але 

пов`язана з обмеженими можливостями щодо просування у кар’єрі і більш низькою 

заробітною платою), або традиційно більш притаманні жінкам: педагогіка, охорона здоров’я 

(звичайно, мається на увазі турбота про інших) [5, с.96].  

Важливим станом, що впливає на очікування особистості у процесі професійного 

зростання, є наявність надії на позитивний бажаний результат, а саме: на відповідність 

власних уявлень про бажану професію безпосередньому змісту цієї професії. Узагалі надія є 

особливим емоційним станом, який надає людині віру в існування особистісної перспективи. 

Стан надії здатен стимулювати індивіда на позитив та нівелювати негатив. Тому надія займає 

не останнє місце в уявленнях індивіда про обрану професію під час його очікувань.   

Протилежним за значенням стану надії є стан безнадійності і приреченості, що може 

виникнути у випадку невідповідності уявного та дійсного і викликає розчарування. 

Унаслідок цього може виникнути емоційне та професійне вигоряння у подальшому процесі 

професіоналізації.  

Окрім цього, велику роль у формуванні особистісного зростання на етапі професійного 

становлення відіграє особистісна система ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації – це 

сукупність ознак, які відображають внутрішню основу ставлень до різних цінностей 

матеріальної і духовної культури, набутих людством. Ціннісні орієнтації формуються в 

процесі соціалізації, виявляються в цілях, ідеалах, інтересах, переконаннях та суттєво 

впливають на мотивацію поведінки, інтереси, стиль мислення. Звичайно, вони деякою мірою 

визначають зміст і сутність очікувань людини щодо майбутньої професії. Якщо особистість 

має високу духовну культуру, то, звичайно, процес та зміст очікувань щодо майбутньої 

професії буде ціннісним, тобто, підхід до здобуття цієї професії й очікування відповідних 

результатів буде керований не прагматичними намірами, а рівнем власної моральності та 

усвідомленням відповідності особистісних і творчих здібностей із специфічністю обраної 

професії. А для цього і підхід до пізнання особливостей майбутньої професії повинен бути 

усвідомленим: людина, перед тим, як остаточно зупинитися на обраній професії, повинна 

заздалегідь ознайомитися з її специфікою й особливостями.  

Згідно з Г.Олпортом, особистість, яка надає особливого значення теоретичній цінності 

та зацікавлена у розкритті істини, відповідно обирає для себе діяльність у галузі 

фундаментальної науки або філософії. Особистість, яка надає особливого значення 

економічній цінності і цінує те, що корисно та вигідно, обирає професію з високою 

заробітною платою. Людина, яка цінує естетику, тобто форму і гармонію, сприймає будь-які 

життєві події з точки зору привабливості та відповідності і присвячує себе роботі, що 

потребує підвищеного й активного інтересу до естетичного боку життя. Для особистості з 

найвищою соціальною цінністю вибір професії визначається любов’ю до людей,  будь-якою 

турботою про них. Домінуючим інтересом політичної цінності є влада. Професійна 

активність у цьому випадку необов’язково буде обмежуватися сферою політики. Людина з 

основною цінністю влади та впливу буде прагнути до неї у будь-якій сфері діяльності. 

Релігійна цінність має вияв у розумінні світу як єдиного цілого. Люди, для яких релігійна 

цінність є провідною, прагнуть з’єднатися з вищою реальністю світобудови, знаходячи у 

цьому свій сенс існування [5, с.86].  

Висновки. Отже, узагальнюючи вищевикладений нами матеріал, доцільно було б 

визначити професійні очікування як прогностичну спроможність уявлень особистості, що 

базується на її усвідомленні і співставленні власних індивідуальних особливостей, 

можливостей, бажань, а також знаходиться під впливом неусвідомлених установок, які 

певною мірою формуються у соціальному середовищі та мають відображення у 

професійному самовизначенні і зростанні майбутнього фахівця.  



 268 

Аналізуючи теоретичні погляди на проблему очікувань у психологічній науці, можна 

зробити висновки, що залежно від індивідуальних особливостей та оточуючих соціальних 

чинників особистість, яка знаходиться у процесі досягнення мети, а саме на етапі її 

первинної професіоналізації, очікує на відповідний результат власних дій і намагається його 

уявно передбачити. Зміст професійних очікувань майбутнього фахівця певною мірою 

залежить від таких його якостей як віра в ефективність власних зусиль, впевненість у собі, 

сила мотивації, бажань, емоційного забарвлення під час очікування. Окрім цього, велику 

роль у формуванні професійних очікувань особистості відіграють її установки, ціннісні 

орієнтації, рольові чинники.  

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку ми вважаємо теоретичне 

дослідження соціально-психологічних механізмів формування професійних очікувань 

майбутніх фахівців як детермінанти їх професійного самовизначення та подальшої кар’єрної 

перспективи у майбутньому.  

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Зеер, Э.Ф. Психология профессий :  учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. – М. : 

Академический проект ; Фонд “Мир”, 2008. – 336 с.  

2. Немов, Р.С. Психология / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : 

Общие основы психологии. – 688 с.  

3. Орлов, Ю. М.  Восхождение к индивидуальности :  кн.  для учащихся / Ю. М. Орлов. – М. : 

Просвещение, 1987. – 224 с.  

4. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. –  К. : “Академвидав”, 2006. – 

424 с.  

5. Реан, А.А. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть: навчальний 

посібник / А.А. Реан. – М. : АСТ; СПб.: ЕВРОЗНАК, 2007. – 384 с.   

6. Савчин, М. В.  Загальна психологія:  навчальний посібник / М. В. Савчин. – Дрогобич : 

Посвіт, 2009. – 372 с.  

7. Столяренко, Л.Д. Основы психологи: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – Ростов н\Д : 

Феникс, 2003. – 672 с.  

 

Без рецензії. 

 



 269 

УДК 371.035.6 (09) (477.8)                                                          к.пед.н., доц. Дудник Н.З. 

(ДДПУ ім. Івана Франка) 

 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕДАГОГА 

 
У статті розглянуто проблему становлення моральності педагога на рівні суспільних 

вимог. Визначено складові структури моральної свідомості в системі взаємодії вчителя та 

учнів. Дається тлумачення поняттям “моральна свідомість”, ”етичні норми”  як необхідної 

вимоги у становленні сучасного педагога.   

Ключові слова: моральна свідомість, професійна відповідальність, етичні знання, 

педагогічна культура. 

 

В статье рассмотрено проблему формирования морали педагога на уровне общественных 

требований. Определено составляющие компоненты морального сознания в системе 

взаимодействия учителя с учениками. Даются разъяснения понятиям “моральное сознание”, 

“этические нормы” как необходимым условиям формирования современного педагога. 

Ключевые слова: моральное сознание, профессиональная ответственность, этические 

знания, педагогическая культура.  

 

In the article considered the problem of becoming a teacher of morality at the level of social 

demands. The composition of the structure of moral consciousness is determined in the system of 

interaction of teachers and pupils. We give a notion of concepts "moral consciousness", "ethic norms" as 

a necessary requirement in becoming a modern teacher.  

Keywords: moral conscience, professional responsibility, ethical knowledge, pedagogical culture. 

 

Постановка проблеми. Реформування української педагогічної освіти ставить 

завдання не лише запровадження у навчально-виховний процес новітніх технологій, але й 

посилення уваги до моральної культури педагога, його внутрішнього світу. Оволодіння 

основними принципами, категоріями педагогічної етики у контексті їх гуманістичного 

наповнення є необхідною умовою педагогічної культури майбутнього вчителя, однією із 

важливих складових його професійної підготовки. Структуру моральної свідомості 

особистості учителя доцільно розглядати на двох рівнях: раціонально-теоретичному і 

почуттєвому (морально-психологічному). Почуттєве й раціональне у моральному освоєнні 

світу особистості є продуктивним на основі діалектичної єдності їх аналізу, синкретизму. 

Змістовний аспект почуттєвого рівня моральної свідомості охоплює великий спектр 

моральних почуттів (честі, обов’язку, відповідальності), емоцій і уявлень про моральне й 

аморальне, моральні потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, спрямування тощо. Ці елементи є 

ніби первинною моральною свідомістю, вони формуються в аспекті ґенези раніше 

раціональних уявлень про справедливість, чесність. 

Аналіз останніх досліджень. Унаслідок посилення демократичних тенденцій у житті 

суспільства освітні системи, як його значущі складові, почали переносити акцент із масових 

педагогічних явищ на особистість дитини, умов саморозкриття і самореалізації людини на 

різних етапах її життєдіяльності. Тенденція особистісної орієнтованості освітніх систем 

виявляється й у педагогічній освіті. Одним з провідних завдань повинно стати створення 

такого освітньо-розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким у майбутнього 

вчителя формується готовність до роботи на основі знання сучасних педагогічних 

технологій, розуміння ним своєї індивідуальної сутності, на основі якої виробляється 

особистісна педагогічна концепція. Проблемами становлення моральних вимог до педагога 

займалися відомі вчені-гуманісти Ж.Ж. Руссо, Л.Толстой, В.Кан-Калик, В.Бехтєрєв, 

С.Шацький[8], Г.Ващенко, В.Сухомлинський, Л.Виготський. Проблемам трансформаційних 

процесів адаптації суспільних запитів та психологічними моментами урівноваження 

стосунків педагогів та учнів присвятили свої праці І.Підласий[6], І.Зязюн[5], Г.Васянович[2], 

О.Вишневський[3], Г.Костюк, В.Малахов та ін. Ці праці на теоретичному та методичному 
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рівні розкривають причини виникнення бар’єрів у взаєминах дитини та педагога у процесі 

формування моральної свідомості, визначаються шляхи їх подолання. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано 

у відповідності до наукової теми кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Українська 

освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів” (Державний реєстраційний номер 

01084007644). 

Формування цілей статті. Розкрити соціальну та виховну значущість педагогічної 

етики у професійній діяльності вчителя. Ознайомити майбутнього педагога з принципами, 

нормами і правилами професійної співпраці. Визначити напрями вдосконалення моральних 

якостей у педагогічній взаємодії. Виокремити аспекти формування моральної свідомості 

педагога. 

Виклад основного матеріалу. У моральних почуттях учителя з більшою емоційною 

силою й безпосередністю, ніж на теоретичному рівні, відбувається схвалення чи осуд, 

симпатії або антипатії, їх зовнішній вияв буває надто інтенсивним, у формі емоцій, радості 

або гніву морального задоволення або незадоволення.  

Людські емоції надзвичайно різноманітні. Найпростіші моральні почуття виражають 

безпосереднє оціночне ставлення до того, що відбулося. У психологічній науці їх називають 

ситуативними. Вони виникають у процесі діяльності вчителя, його спілкування з учнями, 

колегами. З допомогою цих почуттів учитель чітко реагує на коливання тих багатоманітних 

зв’язків у педагогічному колективі, які знаходяться ніби на поверхні. Ситуативні почуття 

надзвичайно рухомі та у своїй сукупності характеризують моральний настрій людини, 

своєрідний морально-психологічний стан. На його фоні реалізуються всі інші психічні 

процеси. Учитель несе безпосередню моральну відповідальність за створення умов, у яких 

учневі було б комфортно, без зайвої напруги, працювати, а настрій його був би 

життєрадісним, оптимістичним. Почуття моральної відповідальності у більшості вчителів 

глибоко усвідомлені, чого не можна сказати про почуття правової відповідальності. Навіть у 

науковій думці з цього питання одностайності немає. 

Деякі вчені-юристи, позитивно оцінюючи почуття моральної відповідальності, у своїх 

поглядах схиляються до того, що взагалі виділяти правові почуття відповідальності педагога 

недоречно, тому що вони є лише моральною оцінкою правових явищ із позицій моральної 

справедливості. 

Останнім часом такий підхід до правових почуттів відповідальності особистості зазнав 

значних позитивних змін, але слід відзначити, що виокремити їх важко. Хоча, як показують 

дослідження, цілком можливо і до того ж необхідно, оскільки вивчення специфіки правових і 

моральних почуттів відповідальності дозволяє вносити відповідні корективи у правове і 

моральне виховання відповідальності педагога і тим самим підвищувати його ефективність. 

Водночас складність виокремлення правових почуттів відповідальності з моральних свідчить 

про те, наскільки тісно взаємодіють одна з одною моральна і правова відповідальності 

особистості. Ми вважаємо, що основний критерій розмежування моральних і правових 

почуттів відповідальності полягає у тому, які соціальні цінності – моральні чи правові – 

трансформувались у суб’єктивний інтерес особистості. 

Моральні почуття відповідальності дозволяють особистості вчителя відчувати у 

яскраво емоційному вияві суспільно-громадську значущість як своїх вчинків, так і інших, і 

професійно виконувати у зв’язку з цим ті або інші соціально цінні дії. Підкреслюючи роль 

моральних почуттів у системі “учитель – учень”, відомий психолог Л. С. Виготський писав: 

“Жодна форма поведінки не є настільки міцною, як пов’язана з емоцією. Тому, якщо ви 

хочете викликати у людини потрібні вам форми поведінки, завжди потурбуйтеся про те, щоб 

ці реакції залишали емоційний відбиток в учня. Жодна моральна проповідь так не виховує, 

як живе почуття, у цьому сенсі апарат емоцій є ніби спеціально пристосованим і тонким 

знаряддям, через яке найлегше впливати на поведінку”[9]. 
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У правовій регуляції почуття й емоції займають дещо інше місце. У більшості випадків 

правова регуляція ґрунтується на раціональних критеріях оцінки поведінки, достатньо чітко 

визначених законом. Разом із тим, правові почуття, особливо розвинуте почуття професійної 

відповідальності особистості учителя, виступають як вияв педагогічного такту. Вони 

психологічно попереджують поведінку, здатну викликати дисгармонію у громадських 

стосунках, завдати втрат інтересам суспільства, колективу, окремим індивідам. Ці почуття 

допомагають упевнено орієнтуватися у сферах, що регулюються великою кількістю 

складних і різноманітних норм. 

Нині проблема полягає у тому, яким чином гуманізувати морально-правові почуття 

учителів і учнів. Мова йде про необхідність реальної  перебудови системи освіти, яка б 

створювала умови для реалізації особистістю своїх інтелектуальних, фізичних, емоційних 

можливостей. Мабуть не випадково в медицині введено поняття “ефект звуженої 

свідомості”, що визначає стан здорової людини, якій усе набридло і яка доходить висновку: 

жити неможливо. Передумовами такого стану в педагогічній сфері є духовне й фізичне 

перенавантаження, приниження гідності, розбрат. На фоні постійних стресових ситуацій, 

образ, соціальної незахищеності у вчителя виникають негативні почуття й емоції: лють, 

тривога, страх, які ще більше виснажують його і шкідливо відображаються на моральному 

стані учнів. Отже, коли мова йде про почуття учителя, то мається на увазі діалектичне 

поєднання об’єктивного й суб’єктивного; в якості об’єктивного виступають суспільні норми, 

принципи, вплив середовища, а в якості суб’єктивного-особистісне ставлення вчителя до 

учнів на рівні симпатії і антипатії.  

Моральна свідомість учителя в емоційній формі фіксує особливу моральну значущість 

почуття любові до дітей. Любов характеризується вищою духовною напругою ґрунтується на 

відкритті максимальної цінності конкретної людини. Вона не зв’язана навіть моральними 

оцінками і в цьому полягає її відмінність від дружби. Люблять “не тому що”, а “не дивлячись 

ні на що”. В усі часи любов до дітей визнавалася необхідною моральною якістю вихователя, 

виразником його духовної досконалості. Любов – це фундамент виховання, на якому 

утворюються надійні взаємовідносини з дітьми. Адже вихователь передбачає не формальне 

знання Дитиною правил поведінки, але й певний рівень розвитку моральних почуттів. І якщо 

формальне “знання зарозуміле”, то “любов спонукальна”, тобто навчає почуттям і почуттю, 

ставленню через стан власної душі. І в цьому аспекті учитель повинен турбуватися передусім 

не про те, які якості він прагне розвинути в дитині, але про те, як виявити саме в собі ці 

почуття стосовно дитини. Не її зробити терплячою, доброзичливою, небайдужою, але 

розкрити ці почуття у своїй душі та спрямувати їх на дитину. Вихователь стає не просто 

прикладом для наслідування, а джерелом пробудження серця свого вихованця. Не 

формальним дзеркалом, у яке дивиться дитина, а теплом, що пробуджує кращі паростки 

альтруїстичних якостей душі [1]. 

Отже, у педагогічному аспекті “любов до дітей” – це морально-емоційне почуття, яке 

засвідчує рівень розвитку моральної свідомості вчителя. Любов до дітей виявляється в рівні 

відносин до них. Ці відносини характеризуються такими якостями, як довіра, повага, 

вимогливість, почуття міри, справедливості, шляхетності, доброти. До них відносяться і 

взаємоповага, взаємна вимогливість і відповідальність. 

Варто виділити ще одну групу моральних почуттів, складних за своїм змістом, стійких і 

надзвичайно значущих для мотивації, оцінки моральної поведінки. Це почуття суспільного 

переживання, які за своїм змістом значною мірою є морально-політичними (морально-

громадськими) почуттями. Почуття патріотизму, національної приналежності та єдності є 

складні за своєю структурою, ґенезою і змістом. У них виражається емоційне віддзеркалення 

і ставлення до моральних явищ великого соціального звучання. Почуття суспільного 

переживання за своїм змістом – це сплав власне особистого і суспільно значущого. 

Учитель не може стояти поза суспільно-громадськими інтересами. На нього 

покладається надзавдання – виховати людське в людині, підготувати справжнього патріота й 

особистість із планетарним мисленням. Тому, якщо ситуативні та певною мірою почуття 
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інтимного плану рухливі, динамічні, то почуття суспільного переживання характеризують 

найбільш стійке стабільне емоційне ставлення особистості до явищ дійсності [7]. 

Важливим елементом почуттєвого рівня структури моральної свідомості особистості 

вчителя є моральні мотиви. З одного боку, ззовні доброчесний вчинок особистості, який за 

своїм об’єктивним змістом реалізує певну позитивну моральну цінність, нерідко спирається 

на суб’єктивні мотиви, які з мораллю нічого спільного не мають (жадобу слави чи влади, 

користолюбство). З іншого боку, часто-густо люди скоюють недоречні вчинки або й зовсім 

шкідливе від щирого серця, керуючись цілком моральними мотивами. Отже, постає питання 

моральної оцінки людської дії. Що тут покласти в основу – її мотив чи результат? У 

педагогічній сфері важливо зважати на дію зовнішньої і внутрішньої мотивації. До 

зовнішньої мотивації відносимо нагороди (позитивна оцінка в школі мотивує учня до 

подальшого навчання як гідна зарплата, здатна мотивувати вчителя до ще кращої праці), 

покарання (батько або вчитель сварять учня за нечемну поведінку, щоб мотивувати його до 

уникнення подібних дій у майбутньому). До внутрішньої мотивації відносимо потреби, 

бажання досягти успіху, мрії та плани на майбутнє, а також цілі й ідеали. Педагог 

О.Вишневський визначає моральні потреби як вид вищих соціальних потреб, які 

характеризують стійкі психічні стани людини, що виражають її добровільне і некорисливе 

прагнення творити добро, стверджувати справедливість, викорінювати зло. Це загальне 

визначення може бути конкретизоване. Будь-яка моральна цінність, моральний принцип, 

норма, що розглядаються як об’єкти людських інтересів, можуть бути основою для 

конкретизації загального поняття “моральна потреба” – потреба вчителя у спілкуванні з 

учнями, співпереживанні, співучасті у справах [3]. 

У найзагальнішій формі процес трансформації суспільно-громадських моральних 

потреба на рівень індивідуальної свідомості вчителя може бути таким: суспільство через 

морально-правові акти (Конституцію, Закони “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про 

професійно-технічну освіту”, статути, накази керівників освітянських закладів)[4] пред’являє 

до кожного педагога вимоги, громадська необхідність яких очевидна. У процесі реалізації 

цих вимог відбувається їх постійне усвідомлення кожною особистістю в якості нагальних 

потреб, відбувається, таким чином, взаємопроникнення об’єктивного і суб’єктивного, 

встановлюється їх діалектична єдність. Діалектичність цієї єдності безпосередньо пов’язана з 

функціональним призначенням соціальних і моральних потреб (обов’язку, відповідальності, 

справедливості), стає джерелом активної діяльності суб’єкта. Таким чином, для того, щоб 

забезпечити ефективний “перехід” суспільно-громадської потреби на рівень індивідуальної 

свідомості учителя, потрібно створити реальні можливості для участі в реалізації цієї 

суспільно-громадської потреби. 

Моральна цінність висвітлює те, заради чого діє людина, чому вона присвячує свою 

діяльність. Обираючи ту чи іншу цінність, людина тим самим формує свого роду 

довгостроковий план своєї поведінки й діяльності, визначає тривку смислову перспективу 

останньої. В. А. Малахов виокремлює два типи цінностей: цінності, сенс яких визначається 

наявними потребами й інтересами людини, і цінності, які, навпаки, надають смислу 

існування самої людини. Цінності, які обслуговують самоствердження людської особистості, 

якою вона є, і цінності, котрі творять і відроджують людину в певній принципово новій 

якості. Цінності другого типу в сучасній літературі інколи називають “вищими”, або 

“культурними”, або “смисложиттєвими”, або ж просто ”самоцінностями”, оскільки щодо 

людського суб’єкта вони є чимось самостійним, самодостатнім і, отже, таким, що 

принципово вимагає морального ставлення до себе. 

Наявність певної системи моральних цінностей у вчителя є необхідною умовою його 

особистісного та професійного самовизначення. Учитель дивиться на світ, на своє оточення, 

оцінює факти і події через призму своїх ціннісних уявлень, смислових структур, стереотипів. 

Тому моральні ціннісні утворення вчителя визначають спрямованість, мотивацію, мету його 

діяльності, включаючись у структуру його самосвідомості, вони функціонально 
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пов’язуються не лише з ідеалом, але й із таким структурним компонентом його особистості, 

як “Я-концепція”. 

Основними структурними елементами моральної свідомості вчителя на раціонально-

теоретичному рівні є етичні знання, ідеали, погляди, переконання, норми, принципи, 

категорії та ін. 

Етичні знання – це особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу 

віддзеркалення моральної дійсності, яка характеризується усвідомленням їх істинності. 

Невід’ємними якостями етичних знань є науковість, систематичність, усвідомленість, 

осмисленість. Вони охоплюють знання моральних вимог, норм, правил поведінки, 

виконують роль висхідних орієнтирів у світі цінностей, є передумовою відповідального 

ставлення до власної поведінки і поведінки інших. Соціологічні дослідження вітчизняних і 

зарубіжних учених підтверджують той факт, що педагог, у якого не сформовані наукові 

знання, вирішує етичні питання, спираючись на власні емпіричні переконання і погляди, і з 

цих позицій сприймає соціально-педагогічну практику. 

Звичайно, знання моральних норм, принципів, категорій не робить автоматично 

людину морально вихованою. На цій підставі деякі вчені виголошують думку про те, що 

моральне просвітництво ніби тотожне моралізуванню, тому його потрібно уникати, адже 

моралізування має негативний вплив на виховання особистості, оскільки паралізує здатність 

особистості до самостійного, повністю відповідального, внутрішнього вільного вчинку. 

Не випадково в історії педагогічних та  етичних учень так багато ірраціоналістичних, 

інтуїтивних, містичних концепцій, які утверджують пріоритет “серця”, почуття перед 

інтелектуальним осягненням сутності морального світу. Не випадково також і те, що 

художня література часто віддзеркалює більш тонкі нюанси моральних явищ, ніж та чи інша 

аналітична праця. Отже, етичне знання формується в контекстах реальних процесів, 

виконуючи відповідно до них нормативну і ціннісно-орієнтуючу функцію. Етичні наукові 

знання активно сприяють формуванню в особистості вчителя морального ідеалу. 

Моральний ідеал – це уявлення про найвищу моральну досконалість, яка як взірець, 

норма й найвища мета визначає певний спосіб і характер дії людини. Цільова функція 

морального ідеалу полягає у тому, що він відіграє у системі моральної свідомості роль вищої 

життєвої мети, тобто у цьому сенсі ідеал є проекцією сучасного на майбутнє, орієнтує 

особистість на вищі моральні цінності. Таким чином, моральний ідеал необхідно розглядати 

не як пасивне очікування майбутнього, а як активний творчий процес, спрямований на 

вдосконалення існуючої моральної дійсності, прагнення і здійснення “морально вищого”, 

отже, гармонії у взаємовідносинах “педагог – учень – суспільство”[2]. 

Стрижнем індивідуальної моральної свідомості є переконання, у формуванні яких 

беруть участь усі компоненти людської психіки: розум, знання, почуття. Якщо почуття є 

безпосередньою дійсністю розуму, його жива плоть, то переконання – це його внутрішня 

основа. Переконання – це основна моральна настанова, яка визначає мету і напрям вчинків 

людини, тверда впевненість у чомусь, заснована на певній ідеї, на світогляді . 

Переконання учителя можуть опиратися на особистий і колективний досвід, логічні 

обґрунтування і теоретичні положення. Проте у переконання перетворюються не всі знання, 

а лише ті, які не суперечать одне одному. Життєвий досвід і теорія є різними джерелами 

переконань, але дуже важливо, щоб вони гармоніювали одне з одним. Особистий досвід 

завжди обмежений, часто-густо поверховий, колективний досвід багатший, але й він не 

включає всього суспільного досвіду. Подолати однобічність емпіричних переконань здатна 

лише теорія, яка адекватно віддзеркалює об’єктивні закони внутрішнього світу, в тому числі 

закони моралі. Тому найбільш глибинні й адекватні моральній необхідності переконання 

формуються на світоглядному рівні свідомості, у тісному взаємозв’язку з духовними та 

науковими переконаннями. При цьому знання стають переконаннями тоді, коли вони 

пройшли через почуття і є наслідком пережитого досвіду. Переконання, не зігріті почуттями, 

однобоко раціональні та сухі. Переконаннями стають ті моральні знання, які не лише 

засвоєні, але і творчо перероблені індивідом відповідно до власного світогляду, що 
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несуперечливо вписуються в його ідейні прагнення і становлять його компонент. Під 

впливом уже сформованих переконань утворюються звички, які виявляють сенс вчинків 

педагога.  

Підкреслимо, що моральна свідомість особистості виявляє себе не лише в почуттєвій та 

раціональній формах, але й у вольовій. Цю думку прекрасно ілюструє Г. Г. Ващенко: 

“Уявімо собі учня, що розв’язує математичну задачу. Це складний психічний процес, в якому 

є елементи мислення, почуття і волі. Коли учень згадує, що вчитель дав йому певне завдання, 

коли він міркує над змістом задачі і над її розв’язанням, – це будуть процеси мислення. Коли 

він переживає неприємність від того, що не знаходить вірного розв’язання задачі – це є 

почування. Коли він робить зусилля й примушує себе до певних дій, потрібних для 

розв’язування задачі (переборювання нехоті до роботи, настанова на неї, писання і т. ін.) – це 

вияв волі”[9, с.38].  

Висновки. Отже, моральна свідомість особистості – це діалектична єдність 

почуттєвого, раціонального й вольового компонентів. Роз’єднаність цих компонентів у 

діяльності вчителя призводить до небажаних наслідків. Тому можна стверджувати, що одне 

із завдань виховання майбутніх учителів полягає в тому, щоб не допустити роз’єднання 

емоційно-почуттєвого, раціонального й вольового, знаходити оптимальні шляхи, методи, 

форми, засоби гармонійного формування інтелекту і культури почуттів, сильної волі та 

характеру. Виходити з розуміння людини як духовної істоти, означає, що ми визначаємо за 

нею безумовне право на духовне самостановлення, самодіяльність, тобто сприймаємо її як 

справжнього суб’єкта власної життєдіяльності, який несе відповідальність за здійснення 

педагогічного впливу на вихованця.. А педагогічна культура – це певний ступінь опанування 

вчителем соціокультурного досвіду людства, глибоке знання методології науки й уміння 

використовувати її досягнення на практиці з урахуванням духовної сфери, використовуючи 

водночас знання з педагогіки та психології. 
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ПІДГОТОВКА КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ІЗ ПИТАНЬ ВИХОВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті розглянуто процес підготовки кураторів академічних груп із питань виховання 

громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. 

Ключові слова: куратор академічної групи, громадянськість, виховання громадянськості, 

позанавчальна діяльність. 

 

В статье показан процесс подготовки кураторов академических групп по вопросу 

воспитания гражданственности студентов технических колледжей во внеучебной 

деятельности. 

Ключевые слова: куратор академической группы, гражданственность, воспитание 

гражданственности, внеучебная деятельность. 

 

The article shows how to prepare the curators of the academic groups on civic education of students 

of technical colleges in extracurricular activities. 

Keywords: academic team supervisor, citizenship, civic education, extracurricular activities. 

 

Постановка проблеми. У вихованні громадянськості студентів технічних коледжів 

провідну роль відіграє педагог. У Концепції національного виховання зазначається, що 

вихователь – “…довірена особа суспільства, якій ми ввіряємо своє майбутнє. Доля дітей в 

руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного пізнавального й 

морального зростання своїх вихованців” [2, с. 23]. Організацією процесу громадянського 

виховання в коледжі опікується інститут кураторів. Важлива роль у розв’язанні 

багатогранних завдань громадянського виховання студентської молоді належить саме 

кураторові академічної студентської групи. 

Аналіз останніх досліджень. Організаційно-педагогічні умови виховної роботи у 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації розглядають Т. Дем’янчук, Л. Марцева, 

Х. Мазепа, М. Щербань. Проте процес підготовки кураторів академічних груп із питань 

виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній розглянуто 

недостатньо. Проблема громадянського виховання студентів технічних коледжів значною 

мірою залежить від організаційно-методичної підготовки кураторів академічних груп із 

питань виховання громадянськості та передбачає організацію цілеспрямованої роботи з 

кураторами академічних груп з метою надання їм необхідних знань з теорії та методики 

виховання громадянськості студентів коледжу у позанавчальній діяльності. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою нашої статті є 

розглянути підготовку кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості 

студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Слово “куратор” – латинського походження (curator), 

що означає “опікун”. “Куратор – особа, якій доручено спостерігати за перебігом будь-якої 

роботи, опікати будь-кого” [4, с. 598]. 

У сучасному коледжі куратор – це педагог-наставник, призначений для вирішення 

питань організації студентської життєдіяльності, посередник між суспільством і молодим 

поколінням, між соціальним попитом на морально стійких, гідних громадян, майбутніх 

сім’янинів і висококваліфікованих професіоналів [4, с. 13], організатор діяльності студентів у 

групі, координатор виховних впливів. Кураторам академічних груп належить чільне місце, 

на них покладена відповідальність за проведення організаційно-виховної роботи серед 

студентів навчальних груп, звільнених кураторів у системі коледжів не існує. 

Робота куратора академічної групи багатофункціональна. Він сприяє успішній 

адаптації студентів до навчання в коледжі, планує роботу з урахуванням актуальних завдань 

освіти й виховання; формує необхідні моральні якості майбутнього спеціаліста; згуртовує 
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колектив групи, створює здоровий мікроклімат у групі, виступає посередником, порадником, 

захисником інтересів студентів, духовним наставником, організовує науково-дослідну 

роботу студентів, виконує адміністративні функції (керує групою студентів, відповідає за 

виконання ними правил внутрішнього розпорядку коледжу, координує їхню діяльність), 

відповідає за їхню безпеку; виступає організатором спільної діяльності та дозвілля, працює з 

батьками. 

Усе це потребує від куратора академічної групи серйозної теоретичної та методичної 

підготовки. На жаль, у більшості випадків цьому на заваді стає брак педагогічної освіти й 

досвіду роботи зі студентами у викладачів спеціальних дисциплін, які виконують обов’язки 

кураторів; дефіцит знань з теорії й методики виховання. 

Куратор академічної групи має бути позитивним прикладом для студентів: патріотом 

рідної землі, людиною з високим рівнем національної свідомості, бути в курсі останніх подій 

в країні та за кордоном; бути людиною справи, активним та ініціативним, поважати гідність 

студентів. 

Куратор академічної групи мусить своїм особистим прикладом викликати у студентів 

повагу, бути для них авторитетом, позитивним прикладом у всьому. Він не має права 

припускатися асоціальних, аморальних вчинків, оскільки вихованці більше довіряють 

вчинкам педагога, ніж його словам. Вчинки та приклад поведінки куратора мають 

стимулювати студентів поводитися подібним чином, через те педагог має продумувати та 

контролювати власну поведінку, аби повністю відповідати тому, що він вимагає від 

студентів. 

К. Ушинський писав: “Найголовніше завжди залежить від особи вихователя, що стоїть 

віч-на-віч з вихованцем: вплив особи вихователя на молоду душу забезпечує ту виховну 

силу, якої не можна замінити ані підручником, ані моральними сентенціями, ані системою 

покарань та заохочень. Велике, безумовно, значення має дух закладу, але цей дух живе не в 

стінах і в повітрі, не на папері, а у характері більшості вихователів, звідси вже переходить у 

характер вихованців” [5, с. 228]. 

Виховати справжнього громадянина здатний лише громадянин. 

Процес підготовки кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості 

студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності ми розглядаємо в єдності чотирьох 

взаємопов’язаних структурних компонентів: 

 ціннісно-мотиваційного, який ґрунтується на стійкій спрямованості щодо організації 

процесу виховання громадянськості як актуального аспекту професійної діяльності, бажанні 

виконувати цю діяльність на високому рівні, закладати основи для власного професійного 

особистісного зросту; 

 когнітивного, який містить знання про сутність громадянськості, орієнтування в 

змісті понять, категорій, що мають своїм структурно-утворюючим ядром поняття 

“громадянськість”; усвідомленні необхідності виховання громадянськості у студентів 

коледжу, знання про специфіку виховання громадянськості студентів технічних коледжів; 

 операційного, який включає володіння формами і методами виховання 

громадянськості студентів коледжу в позанавчальній діяльності; 

 рефлексивного, що пов’язаний з аналізом здійснення процесу виховання 

громадянськості, свого ставлення до цієї сфери професійної діяльності, характеру й рівня її 

виконання. 

У підвищенні організаційно-методичної підготовки кураторів академічних груп з 

питань виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальний час, ми 

виокремили такі етапи: 

1. Організаційно-аналітичний. 

2. Інформаційний. 

3. Практичний. 

4. Оцінно-результативний. 
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Перший етап – організаційно-аналітичний. На цьому етапі на основі аналізу 

констатувального етапу експерименту створювалися організаційно-педагогічні умови щодо 

організації динамічного процесу виховання громадянськості у студентів технічних коледжів 

у позанавчальній діяльності. Цей етап характеризувався підготовчою роботою адміністрацій 

коледжів, що була спрямована на розуміння кураторами академічних груп значення й 

актуальності виховання громадянськості у студентів технічних коледжів, вивчення 

педагогічного досвіду, розробки стратегії розв’язання проблеми виховання громадянськості 

у студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. 

Другий етап – інформаційний, загальними цілями якого було – інформування кураторів 

академічних груп з теоретичних питань проблеми виховання громадянськості у студентів 

технічних коледжів; укладення методичних рекомендацій з проблеми виховання 

громадянськості у студентів коледжу; ознайомлення з програмою семінару “Виховуємо 

громадянина” для кураторів академічних груп. 

На цьому етапі розпочалася робота семінару “Виховуємо громадянина” для педагогів-

експериментаторів, який складався з 8 занять (16 годин). 

Метою семінару було:  

 поглиблення знань педагогів про сутність громадянськості, орієнтування в змісті 

понять, категорій, що мають своїм структурно-утворюючим ядром поняття 

“громадянськість”; 

 усвідомлення необхідності виховання громадянськості у студентів технічних 

коледжів; 

 розширення знань щодо специфіки виховання громадянськості у студентів технічних 

коледжів; 

 ознайомлення з програмою “Виховання громадянськості студентів технічних 

коледжів у позанавчальній діяльності; 

 оволодіння формами та методами виховання громадянськості у студентів технічних 

коледжів у позанавчальній діяльності; 

 розвиток рефлексивних умінь та навичок. 

Задля підвищення покращення інформованості кураторів академічних груп з проблеми 

виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальний час нами були 

розроблені й проведені лекції. 

Так, з метою розгляду питання виховання громадянськості в історії педагогічної думки, 

було проведено лекцію з теми: “Проблема виховання громадянськості в історії педагогічної 

думки”. Було розглянуто такі питання:  

1. Система виховання громадян в античності. Діячі епохи Просвітництва про 

виховання громадянськості. 

2. Проблема виховання громадянина в традиціях вітчизняної суспільно-політичної 

думки. 

3. Розвиток проблеми виховання громадянськості у сучасній педагогічній науці. 

Метою лекції “Специфіка виховання громадянськості студентів технічних коледжів” 

було розкрити специфіку виховання громадянськості студентів технічних коледжів у 

позанавчальній діяльності. 

Кураторів академічних груп було ознайомлено з такими питаннями: 

1. Сутність поняття “громадянськість”. Риси сучасного громадянина України. 

2. Специфіка виховання громадянськості студентів технічних коледжів у 

позанавчальній діяльності.  

3. Роль сім’ї в процесі виховання громадянськості студента технічного коледжу. 

Форми взаємодії сім’ї та коледжу у вихованні громадянськості у студентів. 

Лекція “Форми і методи виховання громадянськості у студентів технічних коледжів у 

позанавчальній діяльності” мала на меті охарактеризувати форми та методи виховання 

громадянськості у студентів технічних коледжів. Розгляду підлягали такі питання: 

1. Форми виховання громадянськості студентів технічних коледжів. 
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2. Характеристика методів виховання громадянськості у студентів технічних коледжів. 

На інформаційному етапі підготовки кураторів академічних груп до виховання 

громадянськості студентів технічних коледжів педагогів було ознайомлено з програмою 

“Виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності” [1, 

с. 11-16]. 

Зміст програми виховання громадянськості студентів технічного коледжу в 

позанавчальній діяльності орієнтує на практичне досягнення стратегічної мети 

громадянського виховання – сформувати свідомого громадянина, патріота, фахівця, тобто 

людину з певними рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, 

вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток демократичного громадянського 

суспільства в Україні. 

Основні принципи: науковий, системний, конкретно-історичний, діяльнісний, 

особистісно орієнтований. 

Очікувані результати реалізації програми виховання громадянськості студентів 

технічного коледжу у позанавчальній діяльності: випускник ВНЗ – зріла особистість, якій 

притаманні: любов до Батьківщини, свого народу, своєї родини; високе почуття обов’язку та 

відповідальності; активна громадянська позиція; почуття гідності за свій народ, державу, 

коледж тощо. 

Прагнучи зробити життя студентських груп змістовним і захопливим, до організації 

виховного процесу залучаються студентський актив, органи самоврядування, позавузівські 

установи, громадськість, батьки. Програма “Виховання громадянськості студентів технічних 

коледжів у позанавчальній діяльності” спрямовує всіх викладачів, кураторів академічних 

груп на організацію роботи з виховання громадянськості із застосуванням та усвідомленням 

понять: “держава”, “громадянське суспільство”, “громадянин”, “громадянська позиція”, 

“громадянський обов’язок”. 

Організаційна єдність системи виховання громадянськості студентів технічних 

коледжів забезпечується сукупністю тематичних кураторських годин та позанавчальних 

виховних заходів громадянської спрямованості протягом усього терміну навчання студента. 

На першому етапі (1 курс) – “Я і моя родина”, “Я – патріот Батьківщини”, на другому (2 

курс) – “Правова культура громадянина”, на третьому етапі (3-4 курс) – “Я – фахівець”, “Я – 

громадянин України”. Відповідно до кожного етапу визначено цілі, завдання, організаційні 

форми їх виконання. Цілісність програми забезпечується взаємодією всіх суб’єктів 

виховання, взаємозв’язком основних компонентів виховного процесу та створенням 

сприятливих умов для виховання особистості. 

Отже, на інформаційному етапі підготовки кураторів академічних груп до виховання 

громадянськості студентів технічних коледжів педагогів було ознайомлено з програмою 

семінару “Виховуємо громадянина”, залучено до участі в ньому, що сприяло: 

 поглибленню теоретичних знань з проблеми виховання громадянськості студентів 

технічних коледжів; 

 визначенню специфіки виховання громадянськості студентів технічних коледжів у 

позанавчальній діяльності; 

 усвідомленню кураторами академічних груп основних завдань з виховання 

громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. 

Було посилено увагу педагогів до питань: визначення ролі тріади “суспільство – коледж 

– батьки” у вихованні громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній 

діяльності, що дозволило змотивувати у педагогів спрямованість на активну діяльність щодо 

виховання громадянськості у студентів технічних коледжів. 

III етап – практичний. Цей етап був спрямований на оволодіння кураторами 

академічних груп діагностикою сформованості громадянськості у студентів; оптимізацію 

форм і методів виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній 

діяльності, зміні установок у процесі взаємодії зі студентами (суб’єкт-суб’єктні відносини). 
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Так, було проведено заняття з теми: “Діагностика рівня сформованості громадянськості 

студентів технічних коледжів”, метою якого стало ознайомлення кураторів академічних груп 

з методикою діагностики рівня сформованості громадянськості студентів технічних 

коледжів. 

Кураторів академічних груп було поінформовано про методику діагностики рівня 

сформованості громадянськості студентів технічного коледжу. Проводилися індивідуальні 

консультації учасників семінару з питань діагностики рівня сформованості громадянськості 

студентів технічного коледжу, використання програми педагогічних спостережень. 

На цьому етапі в експериментальних коледжах було використано такі форми роботи, 

як: проведення малих педагогічних рад; ради кураторів академічних груп, круглий стіл, 

бесіди, групові дискусії, індивідуальне консультування педагогів, робота творчих груп, 

проектування педагогічних ситуацій, рольові, ділові ігри, прийоми “обмін думками”, 

рефлексивні прийоми та ін. 

На цьому етапі було також запропоновано методичну допомогу кураторам академічних 

груп, яка мала на меті надати педагогам спеціальних знань, вмінь та навичок виховання 

громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. Також на цьому 

етапі плідно працювали творчі групи, до складу яких входили не тільки куратори 

студентських груп, керівники гуртків, але й студенти-активісти. Мета творчих груп полягала 

у створенні проектів роботи студентського самоврядування. У ході дослідно-

експериментальної роботи в експериментальних коледжах було проведено “круглий стіл” з 

проблеми “Особливості виховання громадянськості у студентів професійно-технічних 

коледжів”. 

ІV етап – оцінно-результативний – передбачав визначення шляхів подолання 

особистісних ускладнень кураторів груп у процесі виховання громадянськості у студентів 

професійно-технічних коледжів. На цьому етапі застосовувалися такі методи й прийоми, як: 

спостереження, бесіда, анкетування, індивідуальні консультації. 

З метою вивчення питання підготовленості кураторів академічних груп щодо 

виховання громадянськості у студентів технічних коледжів було проведено анкетування, у 

результаті чого було виявлено, що всі без винятку педагоги-експериментатори 

усвідомлюють значущість проблеми виховання громадянськості у студентів технічних 

коледжів і реалізують це у своїй професійній діяльності. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Отже, організаційно-методична підготовка кураторів академічних груп з питань 

виховання громадянськості студентів технічних коледжів сприяла поглибленню знань, 

теоретичних уявлень щодо сутності громадянськості; усвідомленню необхідності виховання 

громадянськості серед сучасної студентської молоді; вивченню педагогами методів, форм, 

прийомів виховання громадянськості у студентів технічних коледжів, зміні установок у 

процесі педагогічної взаємодії з вихованцями. Це дозволило оптимізувати методи й форми 

виховання громадянськості студентів технічних коледжів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ОДНОГО З ВИДІВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ У США 

 
У статті розглядається проблема використання дистанційного навчання як одного з видів 

педагогічної підтримки обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США, робиться 

спроба дати визначення поняття «обдарована особистість» та «дистанційне навчання», 

виділяються основні характеристики онлайн програм для роботи з обдарованими студентами 

на рівні університету у США. 

Ключові слова: обдарованість, обдарована особистість, педагогічна підтримка, 

дистанційне навчання, онлайн програма. 

 

В статье рассматривается проблема использования дистанционного обучения как одного 

из видов педагогической поддержки одаренных студентов в высших учебных заведениях США, 

делается попытка дать определение понятию «одаренная личность» и «дистанционное 

обучение», выделяются основные характеристики онлайн программ для роботы с одаренными 

студентами на уровне университета в США.  

Ключевые слова: одаренность, одаренная личность, педагогическая поддержка, 

дистанционное обучение, онлайн программа. 

 

In the article the author considers the problem of usage of distance learning as one of the kinds of 

pedagogical support of gifted students in the Higher Educational Institutions of the USA. Attempt of 

disclosing of concept "the gifted person" and “distance learning” is made, the main features of online 

courses for gifted students at the University level are determined. 

Keywords: giftedness, gifted person, pedagogical support, distance learning, online course. 

 

Постановка проблеми. В сучасному світі інформаційні технології перетворюються на 

потужний засіб формування світогляду людей, культури та політичних поглядів усього 

суспільства. Зміна економічної, політичної та соціальної ситуації в більшості країн світу, в 

тому числі і в Україні, відбувається внаслідок демократичної перебудови суспільства та 

ставить держави перед необхідністю кардинального вдосконалення освітньої системи. Для 

України такі зміни зумовлені, з одного боку, процесами інтеграції української культури в 

світову спільноту, а з іншого - покликані створити оптимальні умови для задоволення 

освітніх потреб кожної людини, особливо обдарованої. 

Аналіз соціальної та демографічної ситуації в країні прогнозує зменшення потреби в 

педагогічних кадрах, залучення до навчання без відриву від виробництва населення, 

зайнятого в інших його галузях і навіть проживаючого в інших регіонах країни та близького 

зарубіжжя. Саме це спрямовує вдосконалення вищої освіти на шлях розвитку дистанційної її 

форми, впровадження якої забезпечить не лише розширення можливостей отримання вищої 

освіти, а й якісний стрибок у навчанні обдарованих, що відбудеться завдяки відпрацюванню 

нових інформаційно-комунікаційних технологій та створення індустрії сучасних засобів 

навчання [5]. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Виявлення, розвиток та підтримка 

обдарованої особистості – це один з найважливіших напрямків державної політики в галузі 

освіти як за кордоном, так і в Україні. Можливості обдарованої особистості, саме явище 

обдарованості, проблеми, викликані наявністю певного обдарування, досліджували 

впродовж ХХ століття вчені, педагоги, психологи провідних країн світу: Б.Блум, Д.Векслер, 

Дж.Гілфорд, Дж.Равен, Дж.Рензуллі, С.Ріс, Л.Сміт, Л.Терман, П.Торренс, Ф.Уільямс (США); 

А.Біне, Р.Мейлі (Франція); К.Хеллер, В.Штерн (Німеччина); Ю.Бабаєва, Д.Богоявленська, 

С.Дерябо, В.Лебедєва, Н.Лейтес, О.Матюшкін, В.Орлов, В.Панов, Б.Теплов, М.Холодна, 

В.Шадріков, В.Юркевич, Є.Яковлєва, (Російська Федерація); О.Антонова, О.Кульчицька 

В.Моляко, О.Музика (Україна).  
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На думку провідного вітчизняного психолога Б.М.Теплова «обдарованість – це таке 

індивідуальне поєднання здібностей, які дозволяють людині легко, швидко, на якісно іншому 

рівні отримувати навички та вміння необхідні для успішного виконання діяльності» [2, с. 14]. 
Визначення обдарованості за Дж.Рензулли базується на тому, що по-справжньому 

обдаровані або талановиті люди, які зробили внесок у суспільний розвиток, володіють 

трьома характеристиками. Їх відрізняють висока креативність (здатність до творчості), 

висока мотивація і рівень здібностей (у тому числі інтелектуальних), принаймні, вище 

середнього [3, с. 28-35]. 

Оскільки дистанційне навчання є достатньо новим явищем у педагогіці, дослідження 

змісту наукової-педагогічної та навчально-методичної літератури, нормативно-правових 

документів, які стосуються освіти, показали, що дотепер відсутнє єдине визначення суті та 

змісту цього поняття. Наприклад, за визначенням проф. Є.С.Полат, дистанційне навчання – 

це процес опосередкованої взаємодії викладача та студента засобами дистанційних 

технологій, що відбувається з метою передачі та засвоєння соціального досвіду в певній 

галузі знань [1, с. 45]. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розглянути основні тенденції 

використання дистанційного навчання як одного з видів педагогічної підтримки обдарованих 

студентів у ВНЗ США. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати сучасний 

стан розробки проблеми дистанційної освіти обдарованості у вищій школі США; провести 

критичний аналіз тенденцій розвитку форм та методів підтримки, орієнтованих на 

вдосконалення здібностей обдарованих студентів у вищій школі США за допомогою 

дистанційного навчання; виявити найбільш значущі стратегії використання дистанційного 

навчання для роботи з обдарованими студентами у ВНЗ США, які можуть бути застосовані в 

Україні за умови їх критичного осмислення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Історико-педагогічний аналіз проблем 

становлення і розвитку дистанційної освіти показав, що в даний час, в світі, накопичено 

досвід реалізації систем дистанційного навчання. В цілому світова тенденція переходу до 

нетрадиційних форм освіти простежується у зростанні числа ВНЗ, які ведуть підготовку з 

нових інформаційних технологій. У США в такій системі навчається близько 1 мільйона 

людей. Так, Національний Технологічний Університет, який представляє консорціум з 40 

інженерних шкіл, ще на початку 90-х років забезпечив підготовку понад 1100 студентів 

щорічно за допомогою дистанційних методів на ступінь магістра. У більш ніж половині 

університетів використовуються сучасні технології для навчання дорослих.  

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки в США пропонується широкий вибір 

дистанційних курсів для навчання обдарованої молоді. Ці програми варіюються за рівнями, 

починаючи з дошкільного і закінчуючи університетським. Такі послуги надають низка 

університетів США, які були акредитовані, як ті, що мають право навчати обдаровану 

молодь країни. 

Освітні програми для обдарованої молоді (The Education Program for Gifted Youth) є 

довгостроковими проектами, які присвячені розробці та впровадженню мультимедійних 

комп'ютерних курсів дистанційного навчання [6]. Поєднавши технічні та навчальні знання, 

будь-яка з цих програм забезпечує високу здатність учнів різного віку з індивідуальним 

освітнім досвідом, оптимізувати темп свого навчання та зміст знань. Завдяки таким освітнім 

програмам, обдаровані студенти мають доступ до курсів з різних предметів на найвищих 

рівнях навчання в університеті. Курси можна пройти за схемою «курс за курсом» протягом 

навчального року. Крім того, дистанційні курси можна проходити, навчаючись на денному 

або заочному відділеннях, можна обирати тільки один специфічний курс, або отримати 

диплом з вищої освіти, використовуючи тільки дистанційне навчання.  

Всі он-лайн курси для обдарованих студентів використовують комп'ютер як основний 

навчальний ресурс. Зазвичай пропонується два типи он-лайн курсів: 1) самостійне 

дослідження (self-paced/directed), в яких студенти працюють індивідуально за підтримки 
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інструктора, і 2) курсів, побудованих за зразком семінарського заняття, визначальною рисою 

яких є заняття в режимі он-лайн, що полегшує взаємодію студента з інструктором і іншими 

студентами, які вивчають певні дисципліни. Використання мультимедійних лекцій надає 

змогу не тільки роз'яснити студентам зміст навчального матеріалу, а також надати 

неофіційного характеру класному заняттю, зберігаючи при цьому рівень дотримання 

відповідної тематики. 

В онлай-аудиторії, до якої студенти підключаються через Інтернет, використовують 

голос і віртуальну аудиторну дошку для створення інтерактивної версії лекції у реальному 

часі. Онлайн класи також включають електронний форум, на якому студенти можуть 

взаємодіяти з викладачами та іншими студентами. Ці заняття є обов'язковими для вивчення 

іноземної мови та рекомендуються для інших онлайн-курсів. Студентам, які бажають 

працювати індивідуально з інструктором або в невеликій групі, також пропонується взяти 

участь в заняттях у режимі он-лайн. Такі заняття забезпечують студентів, що навчаються 

самостійно, можливістю отримати консультації викладачів протягом робочого дня. 

Онлайн курси, які зараз пропонуються обдарованим студентам у США, проводяться за 

допомогою двох основних засобів навчання: CD-ROM та веб-камери. Якщо студент обрав 

курс, що базується на використанні CD-ROM, то його комп’ютер повинен задовольняти 

наступним вимогам: Windows XP, Vista, 7; процесор Intel Pentium III (або еквівалент AMD) і 

як мінімум 1 Гб оперативної пам'яті; 10 Гб вільного простору на жорсткому диску; 32-бітова 

звукова карта і CD / DVD дисків; колонки або навушники; Ethernet або Wi-Fi Інтернет. Якщо 

ж студент обрав курс, що базується на використанні веб-камери, то його комп’ютер має бути 

підключеним до Інтернету, рекомендується кабельний Інтернет або цифрова абонентська 

лінія DSL. Але треба зазначити, що дистанційні курси зазвичай поєднують ці засоби 

навчання. 

Інструктори є важливим компонентом дистанційного навчання обдарованих студентів. 

Згідно певної освітньої програми для обдарованої молоді, відбувається розподіл студентів на 

курс інструкторів, які можуть надати додаткову навчальну підтримку по телефону, 

електронною поштою та в режимі он-лайн. Інструктори слідкують за успішністю студентів, 

переглядають їх завдання, і допомагають виявляти і усувати труднощі, що виникають 

протягом навчання. Для роботи за цією програмою інструктори обираються за наступними 

критеріями: глибоке знання предмета, відданість справі викладання, досвід у використанні 

сучасних інформаційних технологій. 

Більшість курсів включають в себе вправи, в яких студенти відповідають на питання і 

негайно отримують зворотній зв'язок. Характер вправ залежить від предмета курсу. 

Наприклад у математиці вправи варіюються від простих тестів з декількома варіантами 

відповідей до більш складних питань з відкритою відповіддю, в яких студенти знаходять 

математичні вирази. Завдання просунутого рівня вимагають від студентів використання 

складного математичного програмного забезпечення для побудови доказів, які оцінюються 

за допомогою комп'ютера. На додаток до роботи, яку студенти виконують в інтерактивному 

середовищі курсу, вони також можуть отримати більш традиційні завдання, які надаються в 

електронному вигляді інструкторам для оцінки, наприклад, домашні завдання з математики 

та фізики, есе з англійської мови, або програмування. 

Курси університетського рівня з математики пропонуються впродовж року та 

відповідають регулярним університетським курсам. Кожен курс займає близько 15 тижнів, 

хоча студенти можуть прогресувати швидше, якщо вони того побажають, і повинен бути 

завершений протягом 6 місяців після офіційної дати початку. Дистанційні курси 

університетського рівня мають декілька компонентів, найважливішим з яких є лекції. Лекції 

представлені з використанням цифрового звуку і графіки, що нагадують мультимедіа версію 

того, що вчитель може написати на звичайній дошці. Лекції мають неформальний характер 

класних занять, зберігаючи при цьому рівень дотримання відповідної тематики. За лекціями, 

як правило, йдуть он-лайн вправи, які варіюються залежно від курсу. Останній компонент – 

це офлайн домашні завдання, які за рівнем трудності не поступаються традиційним курсам в 
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університеті. Студенти повинні витратити 5-10 годин на тиждень на самостійну роботу з 

певного предмету. Проблемні завдання відіграють більш важливу роль в курсах 

університетського рівня, ніж на етапі старшої школи, або курсів просунутого рівня. Теми і 

проблеми стають більш абстрактними та дискусійними, комп'ютерні завдання складнішими. 

Деякі курси вимагають, щоб студенти представляли свої домашні завдання так, щоб 

викладачі могли більш ретельно оцінювати роботи студентів і стежити за їх успіхом. Всі 

курси закінчуються іспитами, які складаються з роботи офлайн, що надається т’ютору для 

докладного аналізу та оцінки. 

Висновки. У зв’язку з тим, що основними вимогами до навчання обдарованих 

студентів у системі дистанційної освіти є структурованість та модульність, керованість та 

підтримка, самостійність та мотивованість, інтерактивність, можна зробити висновки, що 

основними споживачами освітніх послуг, які було розроблено на просунутому рівні, стануть 

саме обдаровані та талановиті особистості. Критичне осмислення прогресивного 

педагогічного досвіду надання дистанційної освіти обдарованим студентам в університетах 

США може привести до ще більшої індивідуалізації навчання обдарованих при масовості 

освіти, розширення доступу до всіх рівнів освіти та реалізації системи безперервної освіти 

"через все життя» в Україні. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ УМІННЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ЯК СКЛАДОВА 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Необхідність модернізації теоретико-методичних засад вищої освіти, її структурно-

організаційної перебудови потребує введення у навчальний процес ВНЗ академічної презентації 

як методу роботи, який сприяє формуванню презентаційних умінь та формуванню готовності 

студентів магістратури до професійної діяльності. 

Ключові слова: модернізація, вища освіта,готовність до професійної діяльності, 

презентаційні уміння, студенти магістратури. 

 

Необходимость модернизации теоретико-методических основ высшего образования, его 

структурно-организационной перестройки требует введения в учебный процесс вузов 

академической презентации как метода работы, который способствует формированию 

презентационных умений и формированию готовности студентов магистратуры к 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: модернизация, высшее образование, готовность к профессиональной 

деятельности, презентационные умения, студенты магистратуры. 

 

The need for modernization of the theoretical and methodological foundations of higher education, 

its structural and organizational restructuring requiring the learning process of university academic 

presentations as a method of work that contributes to presentation skills and the preparedness of students 

to master professional activities. 

Keywords: modernization, higher education, readiness for professional activities, presentation 

skills, students will master. 

 

В умовах світової інформаційно-технологічної революції успішність і 

конкурентоздатність країни значною мірою залежить від якості підготовки кадрів у системі 

освіти. Інформаційною та технологічною базою діяльності людей, яка відіграє важливу роль 

у підвищенні рівня знань і умінь у суспільстві, виступає вища освіта. Її розвиток в Україні 

відбувається з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури у контексті 

європейської інтеграції. 

У програмних документах уряду України (Державна національна програма „Освіта”, 

Державна програма „Вчитель”, Концепція державної цільової програми „Наука в 

університетах” на 2008-2012 роки, Національна доктрина розвитку освіти, План дій щодо 

забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє 

співтовариство на період до 2010 року, План заходів щодо розвитку освіти на період до 2015 

року) підкреслюється пріоритетний характер розв’язання проблем освіти і науки; 

відмічається неефективність системи здобування вищої освіти, що проявляється у 

невідповідності освіти запитам особистості, суспільним потребам та світовим досягненням 

людства, перешкоджає перетворенню вітчизняного суспільства на інформаційне та 

вступрезентаційних умінь України в європейський та світовий освітній простір; 

наголошується на необхідності реформування системи вищої освіти. 

З метою вирішення цих питань розширюються межі багаторівневої підготовки 

майбутніх фахівців – набула чинності система підготовки спеціалістів освітньо-

кваліфікаційного рівня „магістр”. Освітньо-кваліфікаційні характеристики магістрів 

вказують на необхідність сформованості у майбутніх фахівців вмінь адаптуватись у постійно 

змінюваних умовах, самостійно набуваючи необхідних знань, застосовуючи їх на практиці 

для вирішення проблем; самостійно, критично мислити, бачити проблеми, що виникають, і 

шукати шляхи їх раціонального вирішення, використовуючи сучасні технології; генерувати 

нові ідеї, творчо мислити; працювати з інформацією; бути комунікабельними; виступати 

перед аудиторією та переконувати її. Отже, у зв’язку з поліфункціональністю професійної 

діяльності сучасного фахівця виникає потреба у сформованості презентаційних умінь. 
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Практика залучення українських фахівців до участі в міжнародних проектах, робота в 

транснаціональних корпораціях також вимагають від майбутніх спеціалістів 

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ УМІНЬ для представлення результатів роботи, оскільки 

загальновідомо, що від якості професійної комунікації значною мірою залежить успішність 

діяльності. Крім того, згідно програмного документу ЮНЕСКО у сфері освіти (Матеріали 

підготовки до навчання впродовж життя), презентаційні уміння визнаються ознакою 

належного рівня підготовки фахівця. 

Необхідність модернізації теоретико-методичних засад вищої освіти, її структурно-

організаційної перебудови, введення у навчальний процес ВНЗ академічної презентації як 

методу роботи, формування презентаційних умінь студентів магістратури визначається 

сукупністю чинників: 

 переходом педагогічної школи до ступеневої системи освіти, що передбачає розробку 

змісту, форм і методів підготовки магістрів як спеціалістів найвищого кваліфікаційного 

рівня, які в майбутньому поновлять склад науковців і фахівців різних галузей науки, 

виробництва; 

 існуючими протиріччями між вимогами інформаційного суспільства й застарілим 

змістом, формами і методами професійної підготовки щодо нових умов; між суспільною 

потребою у висококваліфікованих фахівцях та традиційним підходом до здійснення їх 

підготовки; між потребою суспільства в ефективній системі підготовки магістрів до широкої 

сфери діяльності та недостатньою теоретичною й практичною обґрунтованістю навчальних 

програм цієї підготовки; між чинними державними стандартами підготовки магістрів із 

деяких спеціальностей (наприклад, соціальної педагогіки), до яких внесено дисципліну 

„Основи красномовства” і відсутністю фіксації необхідних знань і умінь у освітньо-

кваліфікаційних характеристиках фахівців цього рівня; між зростаючим обсягом науково-

практичної інформації і можливостями її засвоєння; між необхідністю постійно представляти 

інформацію різним категоріям людей та недостатньою сформованістю у магістрів 

відповідних умінь, від яких залежить аргументованість і переконливість впливу; 

 новими підходами до освіти, згідно з якими в центрі педагогічного процесу постає 

особистість як найвища цінність суспільства. 

Ми вважаємо, що сформовані презентаційних умінь є важливою фаховою ознакою 

магістра, оскільки, по-перше, сприяють оптимізації взаємодії між ним і аудиторією, по-

друге, завдяки своїй змістово-синтетичній сутності та логіко-емоційній природі здійснюють 

комплексний вплив на емоційну, інтелектуальну, вольову сфери особистості презентатора і 

слухача, по-третє, інтенсифікують та підвищують ефективність навчання магістрів. 

Проблема формування презентаційних умінь майбутніх фахівців у процесі 

магістерської підготовки на сьогодні ще мало розроблена. Водночас для її конструктивного 

удосконалення в сучасній теорії наукового знання вже склалися необхідні передумови й 

накопичені певні джерела щодо осмислення теоретичних засад презентаційної діяльності 

(Р.І. Гандапас, С. Дікінсон, Р. Ділтс, С.Б. Ребрик), презентаційної практики – підготовки, 

проведення, післяпрезентаційної діяльності (Л. Арредондо, Н. Брігер, О.Д. Вайсман, 

Г.В. Лазарєва, М. Піл). Цінними для нашого пошуку є роботи К. Бредемайера, С.Ф. Іванової, 

С.Е. Лукаса, В.І. Максімова, В.О. Співака, присвячені питанню узагальнених особистісних 

характеристик і можливостей слухачів; дослідження В.І. Щитової, яка розглядає презентацію 

як феномен культури; роботи Т.В. Анісімової, І.О. Вагіна, О.Г. Гімпельсон, Н.Л. Грейдіної, 

О.І. Мазілкіної, Т.І. Маркової, С.М.Моркотуна, А.П. Панфілової, П.С. Ріпінської, 

Ю.Р. Стратоновича, В.В. Фролової, в яких відмічається, що презентація є комунікативним 

явищем; посібники Г.С. Гудмена, Е. Джея, Р. Хоффа, присвячені механізмам 

міжособистісних стосунків, спілкування та впливу під час презентації; роботи Л. Бекер, 

Ф. Браун, І.М. Дичківської, С.Г. Дональд, М. Еллі, Д. ван Емден, Р. Ерендс, П.Е. Ніл, Ф. Рейс, 

П. Ур, в яких презентаційні уміння розглядаються як необхідна складова процесу 

представлення матеріалу, а презентація вважається методом, формою, етапом навчальної 

роботи. Питання дистанційних презентацій і необхідних для цього умінь частково 
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розглядалось Ж. Данкел, М. Кушнером, Д. Лідс, Е. Парнхем. Проблема створення 

електронних презентацій висвітлюється у презентаційних уміньблікаціях Т.М. Єлізаветіної, 

В.І. Карлащука, С.В. Карлащука, Д. Лоу, Дж. Ротондо, М. Ротондо. 

Аналіз наукової літератури та стану підготовки студентів магістратури свідчить, що 

донині відсутня технологія формування презентаційних умінь майбутніх фахівців. Елементи 

презентаційної підготовки не об’єднані цілісною концепцією, частково представлені в 

окремих навчальних дисциплінах, проте як другорядні. У більшості джерел презентаційна 

підготовка розглядається як теоретична, спрямована на забезпечення системою знань. Нові 

вимоги програмних документів до вищої освіти полягають у посиленні практичної 

підготовки майбутніх фахівців, які не тільки засвоїли теоретичні знання, а й будуть здатні 

ефективно застосовувати їх у практичній діяльності. 

У теоретичному аспекті потребують уточнення поняття „презентація” та „презентаційні 

вміння”, їх структура, номенклатура та зміст. У соціально-педагогічному аспекті важливість 

дослідження зумовлена новими вимогами до майбутніх фахівців; презентаційна підготовка є 

важливою складовою формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності. 

Для з’ясування сутності презентаційних умінь ми розглянемо можливість практичного 

застосування досліджуваних умінь магістрами у навчально-виховному процесі, визначимо їх 

позицію у підготовці майбутнього фахівця. На основі аналізу понять „презентація” та 

„вміння” ми пропонуємо дефініцію „презентаційних умінь”. Їх вивчення у межах різних 

підходів дозволить нам виявити зміст і функції презентаційних умінь, визначити складові 

компоненти презентаційної діяльності. 

Дослідники проблем готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності 

(Р.І. Арендс, В.Т. Безручко, Л. Бекер, Ф. Браун, С.Г. Дональд, Н.Л. Драб, Дж. ван Емден, 

П.І. Ніл, О.Ю. Попова, Ф. Рейс, Ю.Р. Стратонович, В.В. Фролова, С.О. Царьова) у відповідь 

на потреби часу наголошують на актуальності формування презентаційних умінь студентів 

вищої школи, а також важливості та необхідності використання презентації як методу 

навчання і форми студентської роботи. Ця своєчасність обумовлюється низкою причин: 

1. Соціально-політичні: розвиток свободи, демократії, поява ідеї свободи особи та 

рівності людей потребують сформованих умінь доводити власну позицію. 

2. Економічні: конкуренція, розвиток виробництва спричинили потребу в науці про 

рекламу, яка, в свою чергу, вимагає розвиненої ораторської майстерності та мистецтва 

переконувати. 

3. Психологічні: з кінця ХІХ століття змінюється концепція людини у суспільстві – 

людину розглядають як складну та різнобічну в психологічному плані особистість, яка 

вимагає диференційованого підходу. Крім того, ХХ століття – це час зростання 

індивідуальної неповторності особистості, що спричиняє необхідність навчання ефективного 

спілкування, в тому числі й презентаційних уміньблічного мовленнєвого впливу. Також 

кожного року у заклади освіти приходить багато молодих спеціалістів, які швидко 

адаптуються до нових службових обов’язків, що вимагають спеціальної професійної 

підготовки. Проте, через нездатність швидкої психологічної адаптації, яка є наслідком 

невміння застосовувати різні види мовного впливу, часто виникають конфлікти з учнівською 

молоддю та колегами. 

4. Комунікативні: реалії сучасного життя такі, що затребуваними виявляються фахівці, 

здатні самостійно мислити, виробляти продукт міркування оригінальне вирішення 

актуальної для певної області життя проблеми, точно і зрозуміло для всіх формулювати його, 

викликати до нього зацікавлення відповідних осіб і робити їх своїми однодумцями [11, с. 26-

27, 5,6,7]. 

5. Науково-педагогічні: вміння проведення презентації, які використовуються під час 

лекцій, семінарських, практичних занять та інших жанрів академічного виступрезентаційних 

умінь, стали сьогодні необхідною складовою повсякденного науково-педагогічного життя; 

від рівня презентації матеріалу залежить успішність навчання студента чи доля наукового 
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проекту, дослідження; у багатьох країнах презентація розглядається як один з важливих 

показників професіональної компетенції спеціаліста [8,с. 8]. 

Професійне становлення майбутнього фахівця здійснюється в процесі здобуття освіти. 

Професійну освіту, вслід за А.К. Марковою, ми розглядаємо як „систему педагогічних 

впливів на людину з боку суспільства, яка спрямована на формування необхідних для даної 

професії знань, умінь, якостей особистості. Професійна освіта – це сприяння людині в 

процесі її професіоналізації. Професійна освіта розуміється як процес і результат оволодіння 

студентами професією та відповідною кваліфікацією” [9, с. 222-223]. 

Процес швидкого старіння професійних знань вимагає від сучасного фахівця високої 

мобільності, готовності до постійної самоосвіти. Відповіддю ВНЗ на зміни у суспільстві 

стала магістерська підготовка. Її концептуальна основа і цілі ґрунтуються на уявленнях про 

неперервність і наступність стадій освітнього процесу, про взаємну проникність освітніх 

програм, тобто ступеневості освіти. 

Магістерська підготовка дає можливість державі заповнити вакантні робочі місця 

фахівцями відповідного рівня, швидко реагувати на запити держави. Для суспільства 

магістратура готує фахівців необхідних спеціальностей у стислі строки, підвищує 

загальноосвітній рівень населення, формує високу мобільність населення. Перед 

особистістю постає ширший вибір шляхів отримання освіти, можливість отримання 

неперервної освіти, багатопрофільної професійної підготовки. ВНЗ отримують можливість 

побудови навчального процесу і повної реалізації науково-педагогічного потенціалу 

навчального закладу, врахування його специфіки. Виникає висока сприйнятливість системи 

до новацій [13, с. 15]. 

Педагогічна освіта магістранта покликана забезпечувати підготовку фахівця, здатного 

розвивати особистість студента, зорієнтованого на особистісний та професійний 

саморозвиток, готового творчо працювати, здійснювати пошук і сучасну обробку інформації, 

професійно інтерпретувати наукові результати і доводити їх до суспільства. Це досягається 

за допомогою поглиблення фундаментальної, професійної та гуманітарної підготовки; 

набуття досвіду в застосуванні та продукуванні нових знань для вирішення проблемних 

педагогічних і науково-дослідних завдань. Здобуті знання і сформовані уміння 

закріплюються та вдосконалюються під час навчальної і науково-дослідної практики. 

Фундаментальна підготовка надає можливість магістрантам проводити презентації з 

питань психолого-педагогічного навчання у ВНЗ (суть та зміст освітніх процесів, психолого-

педагогічні концепції, інформація про студента як суб’єкт освітнього процесу, матеріал 

стосовно закономірностей психічного розвитку і факторів, що впливають на нього), форм і 

методів мовної комунікації а також презентації іноземною мовою для поглиблення мовної 

компетенції, лексики та граматики однієї з іноземних мов. 

Професійна підготовка полягає в оволодінні спеціальними професійними уміннями. У 

формі презентації як частки практичного чи семінарського заняття студенти можуть 

показати рівень засвоєння знань закономірностей спілкування й засобів керування індивідом 

і групою; методики навчання фахового предмету у ВНЗ; методики проведення наукового 

дослідження. 

Проводячи презентації за змістом гуманітарної підготовки, магістранти розширюють 

знання світової і вітчизняної культури, історії, філософії, основних закономірностей 

економічного життя сучасного суспільства, правової системи і законодавства, політичних 

відносин і процесів, етичних систем та естетичних цінностей. 

Практична підготовка зі спеціальності – органічна складова частина професійного 

становлення майбутнього фахівця. Її метою є: поглиблення теоретичних знань на основі 

практичного навчання (магістранти можуть самі проводити презентації у закладах, де 

проходять практику); формування у майбутніх фахівців навичок і вмінь практичної 

діяльності; формування і розвиток методичних навичок і вмінь, в тому числі й 

презентаційних умінь; оволодіння сучасними методами, формами і новими прогресивними 
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технологіями професійної діяльності. Магістрант має можливість проводити презентації-

виступи на настановчих і звітних конференціях з практики. 

Мета науково-дослідної практики – оволодіння магістрантами сучасними методами 

розробки наукової проблематики, пошуку, обробки і використання наукової інформації; 

методами аналізу наукової літератури; методами трансляції знань, які також виступають і 

складовими презентаційних умінь. Студент магістратури проводить презентації на наукових 

конференціях, презентацію-попередній захист магістерської роботи, презентацію-захист 

магістерської роботи. 

Усі названі види підготовки магістранта тісно пов’язані з науковою роботою: 

керованою та самокерованою, оскільки магістерська підготовка має дослідницьку 

спрямованість. Особливого значення набуває самокерована науково-дослідна робота 

студента. Майбутній фахівець повинен уміти самостійно вдосконалювати свої знання, 

поєднувати практичну роботу з теоретичною, оволодівати навичками дослідника. У процесі 

виконання наукових завдань студент має не тільки глибоко засвоїти знання, але й оволодіти 

способами їх здобування. Мета самонавчання – опанувати певні етапи засвоєння навчальної 

дії з наступним її опрацюванням на практичних заняттях. Реалізація цієї мети на практиці 

сприяє розв’язанню завдань інтеграції навчання і виховання, здійсненню 

принципрезентаційних умінь розвиваючого навчання, формуванню особистості майбутнього 

фахівця. Керована науково-дослідницька та професійна діяльність передбачає оволодіння 

уміннями організації наукової і професійної праці, вмінням працювати з масивом наукової 

інформації, вмінням працювати з комп’ютером та іншими технічними засобами, які 

застосовуються у науково-дослідницькій діяльності, здобуття досвіду підготовки до 

презентаційних уміньблікації наукових робіт, виконання запланованої навчальною 

програмою науково-дослідницької роботи, підготовку доповідей та участь у наукових 

конференціях. 

Важливо також враховувати те, що магістратура є базою для підготовки не тільки 

фахівців, але й майбутніх науковців, рівень загальної і професійної підготовки яких має бути 

адекватним вимогам постійно змінюваного суспільства. Необхідно пам’ятати, що у міру 

підвищення рівня підготовки освіта і наукова діяльність зливаються. Саме магістратура є 

тією освітньою ланкою, яка вирішує дане завдання. Проте, за визначенням А.С. Власенко, 

набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці та 

культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям студентів. 

Здійснення будь-якої діяльності студента неможливе без комунікації. Його важливою 

особливістю є те, що активна взаємодія з різними соціальними утвореннями суспільства, а 

також специфіка навчання у ВНЗ створюють молодій людині великі можливості для 

спілкування. Тому досить висока інтенсивність спілкування  це специфічна риса студентства. 

Розглянемо особливості комунікативної діяльності студентів у навчально-виховному 

процесі. 

Навчальна діяльність являє собою процес, спрямований на засвоєння теоретичних 

знань під час вирішення навчальних завдань [12]. Вона дозволяє молоді пристосовуватися до 

оточуючого світу, орієнтуватися у ньому, успішніше і повніше задовольняти свої основні 

потреби, у тому числі потреби інтелектуального росту й особистісного розвитку. 

Становлення студента як суб’єкта навчальної діяльності передбачає формування у нього 

умінь планувати, організовувати власну діяльність, визначати дії, необхідні для успішного 

навчання, та програму їх виконання на конкретному навчальному матеріалі. 

Студент також формується під час здійснення наступних форм навчально-пізнавальної 

діяльності: слухання, усвідомлення, засвоєння; читання, сприйняття, переробки, засвоєння 

письмової інформації; конспектування; виконання вправ, розв’язання задач; проведення 

дослідів; навчальних досліджень; педагогічного моделювання. 

Однією з провідних вимог до студентів магістратури є всебічний розвиток їх творчих 

здібностей та дослідницьких умінь. Вони проявляються у здатності студента нетрадиційно 

мислити, шукати нові підходи до вирішення навчальних і наукових проблем. 
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Провідним видом діяльності, який випливає із завдань навчального процесу 

магістратури і сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів, є науково-дослідна 

робота. Вона спрямована на розвиток у майбутніх педагогів і науковців схильностей до 

пошукової, дослідницької діяльності, до творчого розв’язання навчально-виховних завдань в 

освітніх закладах, а також формування умінь і навичок застосування дослідницьких методів 

для розв’язання практичних професійних питань [3]. 

Практична реалізація науково-дослідної роботи забезпечується за допомогою 

наступних організаційних форм і заходів. 

Науково-дослідна робота, включена до навчального процесу. Її мета ‒ набуття 

студентами умінь володіння засобами і прийомами дослідницької діяльності. Вона 

передбачає виконання усіх видів студентських дослідницьких робіт, внесених у навчальні 

плани і програми: 

 виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і випрезентаційних уміньскних 

кваліфікаційних робіт, які містять елементи наукових досліджень чи мають науково-

дослідний характер під час виробничих і навчальних практик; 

 вивчення теоретичних основ методики, постановки, організації виконання наукових 

досліджень, планування й організації наукового експерименту, обробки наукових даних за 

курсом „Основи наукових досліджень”, „Основи наукової і технічної творчості”. 

Науково-дослідна робота, яка доповнює навчальний процес. Метою цієї роботи є 

індивідуалізація процесу навчання через виконання студентами додаткових науково-

дослідницьких робіт, забезпечення передумов для навчання в аспірантурі. Вона містить усі 

види дослідницьких робіт, виконуваних студентами окрім основної освітньої програми: 

 участь у роботі наукових гуртків, семінарів і студентських дослідних лабораторій; 

 підготовка рефератів і повідомлень з тем, винесених на самостійне вивчення; 

 участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах; 

 підготовка презентаційних уміньблікацій за результатами науково-дослідної роботи. 

Науково-дослідна робота, яка здійснюється паралельно навчальному процесу. Вона має 

на меті підвищення у студентів рівня наукової кваліфікації та отримання навичок роботи у 

наукових колективах і організаціях. Дана форма передбачає: 

 участь у виконанні бюджетних і позабюджетних наукових досліджень, що 

здійснюються професорсько-викладацьким складом кафедр і лабораторій ВНЗ; 

 виконання власних наукових досліджень при отриманні гранта на дослідницьку 

роботу. 

Крім того, студенти також залучаються до системи виховної діяльності, підсистемами 

якої є: позанавчальна культурна діяльність системи соціально-суспільної і культурної 

практики у ВНЗ і соціумі; творчої діяльності, яка створює умови для саморозвитку та 

самореалізації особистості; соціально-благодійної діяльності, яка надає можливість 

накопичити соціальний досвід і проявити моральні якості особистості; спортивно-оздоровчої 

діяльності середовища виховання здорового способу життя. 

Слід підкреслити, що діяльність студента спрямована на оволодіння навчальним 

матеріалом. Допомогти йому у цьому, на нашу думку, мають презентаційні уміння, які 

уможливлять вміле поводження з інформацією, її ефективне використання, а також 

продуктивну співпрацю зі слухачами. 

Проаналізувавши визначення „презентації” 50 авторів різних галузей науки, ми 

виділили десять стійких ознак зазначеного поняття. Було виявлено, що основними 

компонентами будь-якої презентації дослідники вважають аудиторію (38%) та інформацію 

(20%), яка представляється (32%) в результаті (6%) опрацювання під час презентаційних 

уміньблічного (16%) виступрезентаційних умінь (26%) з метою (18%) інформування (20%), 

спонукання (4%) до дії (10%) чи переконання (12%). 

Аналіз сучасних досліджень [1; 4; 14] та результати здійсненого контент-аналізу, 

дозволяють визначити презентацію як підготовлений, презентаційних уміньблічний, 

професійно спрямований виступ, який базується на результатах узагальнення інформації, 
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дослідження певної проблеми, містить висновок щодо застосування інформації чи 

розв’язання проблеми, має чітке логіко-композиційне оформлення й спрямований на 

представлення нової інформації, спонукання до дії чи переконання аудиторії. 

З позицій риторики презентація є не що інше, як опис за допомогою сучасної 

термінології та вирішення тієї проблеми, якою наука про красномовство займалась 

постійно – проблеми ефективних взаємин оратора та слухачів. Багатовіковий досвід 

риторики при цьому дуже корисний і доцільний. Сучасна презентація легко і органічно 

описується термінами класичної риторики: виступ оратора – презентація, оратор – 

презентатор, слухачі – учасники презентації. Подібна кореляція, проте, не означає повного 

збігу. Загальними є тільки принципові основи, на які спирається презентація. Презентація – 

особливий жанр сучасної риторики, який був невідомий за античних часів [10, с. 24-25]. 

Науковці (Т.В. Анісімова, Г.3. Апресян, Л.О. Введенська, О.Г. Гімпельсон, А.Є. 

Міхневич, Л.Г. Павлова), визначаючи та досліджуючи жанри презентаційних уміньблічної 

промови, зазначають, що вони пропонують їх загальну класифікацію, яку можна доповнити, 

виходячи з мети виступрезентаційних умінь і тих елементів мовного спілкування, які 

вводяться у промову. Зважаючи на положення про те, що презентація має специфічну ціль – 

переконати слухача; існує сукупність правил, норм, традицій, вироблених для проведення 

подібних подій; презентаційна промова має інформаційні, структурні та лінгвістичні 

особливості, вважаємо за доцільне визнати академічну презентацію одним з сучасних жанрів 

академічного виду презентаційних уміньблічного виступрезентаційних умінь. 

Загалом, будь-яка презентація стає переконуючою, оскільки в міру отримання і 

засвоєння інформації адресат змінює або переглядає свої первинні погляди. Переконання 

(переконання розглянути певну інформацію, переконання діяти) – кінцева мета будь-якої 

презентації. Отже, під презентаційними уміннями студентів магістратури слід розуміти 

гнучку систему усвідомлених, цілеспрямованих, взаємопов’язаних розумових і практичних 

дій з узагальнення інформації, дослідження певної проблеми, підсумування міркувань щодо 

застосування інформації чи розв’язання проблеми з основою на необхідні знання, що 

спрямована на викладання матеріалу у вигляді підготовленого, композиційно чітко та 

логічно оформленого виступрезентаційних умінь, завданням якого є представлення нової 

інформації, спонукання до дії, переконання аудиторії. 

Вважаючи презентаційні уміння універсальними (тобто такими, які можна 

використовувати при вирішенні широкого кола задач, до того ж не тільки у межах одного 

предмета, але і на заняттях з інших навчальних дисциплін, а також у практичній діяльності), 

слід підкреслюємо їх варіантність, мобільність, свідомість, плановість, прогресивність і 

практичну дієвість. 

Висновки. У сучасному інформаційному суспільстві головною умовою благополуччя 

кожної людини є знання, отримані завдяки безперешкодному доступу презентаційних умінь 

до інформації, та сформованість умінь працювати з нею. Крім того, це відкрите суспільство, 

в якому обмін інформацією не має ні часових, ні просторових меж. З одного боку це сприяє 

взаємопроникненню культур, а з іншої – відкриває кожній людині, спільноті нові можливості 

для самоідентифікації і розвитку власної унікальної культури. Названі тенденції 

детермінують появу нового культурного типу презентаційних умінь особистості, який 

характеризується активністю, самостійністю та відповідальністю, і вказують на необхідність 

неперервної освіти і самоосвіти протягом життя. Враховуючи зростання рівня 

компетентності сучасних студентів, їх різноманітні інтереси, викладач і сам має всебічно 

розвиватись: не тільки у галузі своє спеціальності, але й в галузі політики, мистецтва, 

культури. 

Важливим у цьому процесі є так званий технологічний компонент, який потребує 

обізнаності при використанні технічних засобів у презентаційній діяльності, а також 

створення засобів навчання (кінофільмів, слайдів, мультимедійних презентацій тощо). 

Використання технічних засобів навчання (ТЗН) під час презентації дає змогу виділити 

структуру матеріалу, який викладається; створити найкращі умови для мимовільного 
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запам’ятовування; показати зв’язок теорії з практикою; якнайповніше розкрити сутність і 

закономірність явищ, що вивчаються. 

Готовність до професійної презентаційної діяльності визначається: а) відповідальністю 

за результати діяльності; б) рівнем розвитку презентатора; в) особистісними досягненнями; 

г) розумінням власної ролі в колективі; д) наявністю професійно важливих знань; е) 

уміннями прогнозувати, свідомо контролювати і критично оцінювати результати власної 

діяльності, імпровізувати, обирати альтернативні способи вирішення навчально-

педагогічних задач, пізнавати себе і самореалізуватись у професійній діяльності; є) 

сформованістю таких важливих для професіонала якостей як креативність, ініціативність, 

спрямованість на співпрацю, впевненість у собі, схильність до самоаналізу. 
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УДК 37.014                                              к.пед.н., доц. Полякова Я.В. (МЕГІ, м.Макіївка) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  

 
У статті розглядається сучасний стан і перспективи підготовки вчителів релігійної 

освіти у Великій Британії. Автор аналізує діяльність провідних урядових і неурядових 

організацій, які формулюють і координують основні напрями підготовки вчителів релігійної 

освіти та їх неперервного професійного розвитку.   

Ключові слова: релігійна освіта, підготовка вчителів, неперервний професійний розвиток.  

 

В статье рассматривается современное состояние и перспективы подготовки учителей 

религиозного образования в Великобритании. Автор анализирует деятельность ведущих 

правительственных и неправительственных организаций, которые формулируют и 

координируют  основные направления подготовки учителей религиозного образования и их 

непрерывного профессионального развития.  

Ключевые слова: религиозное образование, подготовка учителей, непрерывное 

профессиональное развитие. 

 

The article deals with the current conditions and perspectives of RE teacher training in Great 

Britain. The author considers the activities of leading governmental and non-governmental organizations, 

which formulate and coordinate main directions of training RE teachers and their continuous 

professional development.  

Keywords: religious education, teacher training, continuous professional development.  

 

Постановка проблеми. Протягом останніх років в молодій українській державі  у 

педагогів та у широкої громадськості викликає серйозне занепокоєння стан духовної 

культури і моралі суспільства. «Концептуальні засади вивчення предметів духовно-

морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах», перелік основних 

напрямів досліджень педагогічних і психологічних наук АПН України відзначають велику 

значимість вивчення досвіду релігійного виховання країн Європи. Британська практика 

підготовки вчителів релігійної освіти, на погляд автора, представляє значний інтерес для 

вітчизняної педагогіки, оскільки кращі напрацювання цієї злагожденої і збудованої протягом 

тривалого часу моделі можуть бути успішно використані в сучасній українській  системі 

освіти.  

Аналіз останніх досліджень. В останні роки спостерігається значне підвищення 

інтересу до процесів розвитку освіти в західних країнах. Порівняльно-педагогічні 

дослідження в цій галузі були зроблені такими вітчизняними і російськими фахівцями, як 

Н.А.Антіпін, Б.Л.Вульфсон, Б.С.Гершунський, Е.Н. Гусінський і Ю.І.Турчанінова, 

О.Н.Джурінський, Г.Б.Корнетов, І.Р.Луговська, А.П.Огурцов и В.В. Платонов, дещо раніше 

З.А.Малькова, В.Я.Піліповський. Разом з цим проблеми релігійної освіти в сучасній 

зарубіжній школі в цих дослідження висвітлені недостатньо. О.Р.Зайцева вивчала досвід 

релігійного (конфесійного) виховання в сучасних школах Німеччини. Слід відзначити в 

цьому ряду глибоке компаративне дослідження неконфесійної релігійної освіти в зарубіжній 

школі проф. Ф.І. Козирева. Серед українських дослідників релігійної і духовно-моральної 

освіти відзначимо проф. В.М.Жуковського  та М.В.Гриньову та  їх наукові школі  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Значна увага в сучасній компаративній педагогіці надається також і 

питанням  підготовки вчителів в різних країнах світу. Однак зазначимо, що підготовка 

вчителів релігійної освіти заслуговує на спеціальну увагу, оскільки саме цей аспект 

представляє особливий інтерес для нашої країни, де цей процес знаходиться в процесі свого 

становлення.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  Завданням цього дослідження є 

аналіз сучасного стану і перспектив підготовки вчителів релігійної освіти у Великій Британії.  
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових 

результатів. Релігійна освіта є обов’язковим предметом базового навчального плану (5% 

навчального часу) усіх державних шкіл у Великій Британії. Згідно із Законом про освіту 1988 

року, всі державні школи повинні забезпечувати релігійну освіту і колективні богослужіння 

для своїх учнів, крім випадків, коли учні не беруть участь в релігійній освіті за бажанням 

батьків. В недержавних школах релігійна освіта здійснюється згідно з політикою 

піклувального фонду. 

Успішна  релігійна освіта, як відзначається в програмних документах, ставить 

проблемні питання про значення і ціль життя людини, її уявлення про Бога, про себе, про 

оточуючу дійсність;  

- формує в учнів усвідомлення релігій і переконань, форм їх вираження, впливу релігії 

на особистість, сім’ю, суспільство і культуру;  

- вивчає різноманітні релігії, цінності та традиції через власні  переконання і цінності,  

- ставить перед учнями проблеми істини, віри, етики, вчить аналізувати, інтерпретувати 

і оцінювати;  

- формує і розвиває в учнів почуття самоідентифікації, приналежності, що дозволяє їм 

усвідомлювати себе членами громади, громадянами своєї країни, плюралістичного 

суспільства і глобалізованого світу;  

- відіграє важливу роль в підготовці молодого покоління до майбутньої професійної 

діяльності і освіти  протягом усього життя;  

- надає учням можливість розвивати повагу до інших людей, особливо до тих, чия віра і 

переконання відрізняються від їх власних, долати негативні стереотипи.  

Релігійна освіта в державних школах викладається відповідно до узгодженої з 

місцевими органами освіти програми  за підтримки постійних консультаційних рад SACRE 

(the Standing Advisory Councils on Religious Education). SACRE складаються із чотирьох груп 

– Церква Англії, «інші» віри і конфесії, вчительські асоціації і місцеві органи влади. Ради 

SACRE  надають представниками цих груп унікальні можливості для діалогу і позитивного 

внеску в розробку навчальних програм і планів.  

Релігійна освіта в державних школах, а також школах, які мають місцеве, приватне 

фінансування або з боку громадських організацій, які не мають релігійного характеру, 

повинно здійснюватися відповідно до узгоджених програм конкретного району. Узгоджені 

програми розробляються місцевими органами освіти з урахуванням рекомендацій місцевих 

органів влади. Постійні консультаційні ради з релігійної освіти, місцеві організації, які 

складаються з представників різноманітних релігійних груп, вчителів і представників 

місцевих органів влади надають рекомендації щодо релігійної освіти і колективних 

богослужінь, в той час як Конференція з узгодження програм (Agreed Syllabus Conference), 

підрозділ SACRE, розробляє рекомендації щодо організації релігійної освіти і підвищення 

кваліфікації вчителів.  

Педагогічна підготовка у Великій Британії складається з трьох взаємопов’язаних 

складових: початкової підготовки (pre-service training), підготовки під час роботи вчителем 

(in-service training) та неперервного професійного розвитку (continuing professional 

development). 

Найбільш поширені форми початкової педагогічної освіти у Великій Британії мають 

тривалість один рік. Педагогічна освіта здійснюється шляхом партнерства між школами і 

вищими навчальними закладами. Вищі навчальні заклади організують і акредитують курси 

повної педагогічної освіти, але при цьому студенти основну частину часу проводять у 

школах.  

Питаннями релігійної освіти і підготовки вчителів у Великій Британії займаються 

численні урядові і неурядові організації, діяльність яких буде розглянута далі в цьому 

дослідженні.   

Рада з релігійної освіти Англії і Уельса була створена в 1973 році, об’єднавши велику 

кількість організацій, зацікавлених в релігійній освіті, серед яких і релігійні організації, і 
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професійні, і академічні. Поряд із основними конфесіями християнської церкви до неї 

входять також буддійські, індуїстські, іудаїстські, мусульманські і сикхські громади, 

британські гуманісти, представники релігій Бахаї і джайнізма, інтеррелігійна мережа Великої 

Британії (Interfaith Network UK), Національна Асоціація SACRE. До ради входять академічні 

і професійні асоціації, які включають вчителів релігійної освіти, викладачів коледжів та 

університетів, консультантів, інспекторів тощо.  

Пріоритетами Зади є забезпечення високої якості релігійної освіти на всіх рівнях, 

забезпечення можливості обговорення спільних інтересів. Рада публікує директорію з 

релігійної освіти, яка охоплює усі організаційні форми, як в друкованому вигляді, так і 

онлайн.  

Рада вивчає такі дискусійні питання, як місце релігійної освіти в Національному 

навчальному плані, колективні богослужіння. Рада співпрацює з урядовими органами в таких 

напрямках, як розробка глосарія релігійних термінів, зразків програм з релігійної освіти, 

нещодавня  підготовка Національних Рекомендацій з релігійної освіти (National Framework 

for RE).  

Комісія з підготовки вчителів Зади з релігійної освіти була створена в межах виконання 

партнерської угоди із Департаментом освіти і професійної підготовки. Комісія з підготовки 

вчителів працює, керуючись цілями релігійної освіти, визначеними в Національних 

рекомендаціях, прийнятих в 2004 році: розвиток в учнів розуміння і знання християнства, 

інших основних релігій і релігійних традицій і переконань, створення умов для духовного 

розвитку особистості.  

При розробці Національних рекомендацій з релігійної освіти було поставлено наступні 

завдання:  

- діагностувати недоліки і позитивні сторони релігійної компетентності в державних і 

релігійних школах на основі вивчення стану початкової педагогічної освіти і неперервного  

професійного розвитку;  

- надати рекомендації щодо виправлення недоліків в початковій педагогічній освіті в 

неперервному професійному розвитку вчителів, включаючи: а) ідентифікацію прикладів 

існуючих моделей успішної практики в початковій педагогічній освіті і можливості їх 

використання у підготовці вчителів релігійної освіти для початкової і середньої школи; б) 

ідентифікацію прикладів існуючих моделей успішної практики неперервного професійного 

розвитку на локальному, регіональному і національному рівні, разом із пропозиціями щодо 

їх використання; в) розробку нових моделей неперервного професійного розвитку на 

наступні 5-10 років.  

Департамент освіти і професійної підготовки, всі професійні асоціації релігійної освіти, 

релігійні громади вважають, що ці завдання мають фундаментальне значення для виховання 

молодого покоління і для усього суспільства.  

Розробка Національних рекомендацій з релігійної освіти за участі основних релігійних 

груп і британської гуманістичної асоціації стала унікальною можливістю для того, щоб всі 

школи працювали для досягнення спільної мети, формуючи релігійну грамотність, 

толерантність, збільшуючи ресурси предмета, включаючи підготовку вчителів.  

В останні роки в релігійній освіті спостерігається значний розвиток. наприклад, 

реалізуються партнерські проекти в кількох округах, які включають міжрелігійні центри, 

місцеву громаду, членів асоціації вчителів релігійної освіти, школи в різних регіонах, що 

свідчить, як діалог між учнями з різним релігійним і культурним походженням  позитивно 

впливає на особистість і суспільство. Інші успішні проекти включали зв’язок релігійної 

освіти з місцевою громадою, використання в початковій школі розповідей і артефактів із 

різних релігійних традицій, наукові публікації з проблем міжкультурної і релігійної освіти  

тощо. 

Релігійна освіта як навчальний предмет підтримується також  професійними 

асоціаціями. Національна  Асоціація вчителів релігійної освіти  (National Association of 

Teachers of Religious Education – NATRE) – організація, як об’єднує вчителів релігійної 
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освіти початкової і середньої школи, викладачів вищих навчальних закладів і вчених. Її 

основними завданнями є організація підвищення кваліфікації вчителів релігійної освіти, 

підтримка місцевих об’єднань вчителів, забезпечення роботи веб-сайта, оновлюючи його і 

пропонуючи ресурси для вчителів, прагнення до забезпечення шкіл висококваліфікованими 

кадрами.  

Підготовка вчителів після прийняття нового навчального плану 1988 р. сприяла 

підвищенню рівня знань предмета, впевненості і компетентності. Можливості підвищення 

кваліфікації в середині 1990-х років, зокрема 10-ти та 20-денні курси, мали значний 

позитивний вплив на вчителів. Однією з причин важливості таких можливостей є історично 

обумовлена нестача вчителів, які спеціалізуються в релігійній освіті.  

Відзначаючи нестачу фахівців даної галузі, уряд визначив релігійну освіту як 

пріоритетний предмет і з метою її удосконалення впровадив програму “Golden Hello” – грант 

на суму 2,5 тис фунтів для підготовки вчителів з вересня 2006 р., що сприяло зростанню 

інтересу до цих курсів. На жаль, серед вступників на такі курси мало представників 

національних меншин, що мають перший ступінь з філософії, теології чи історії релігії, 

більшість приймається із ступенями у суміжних науках, таких як політологія, соціологія, 

антропологія, психологія і право. 

На даний момент дві моделі курсів підвищення кваліфікації є найбільш ефективними: 

перша  – 5/10/20-тиденні курси з практичними завданнями на базі школи, і друга – гібридна 

модель, яка сполучає дистанційне навчання і навчальні сесії. Інші навчальні курси включать 

сертифікат SACRE для координаторів  релігійної освіти в початковій школі (керівників  

предметних об’єднань – Subject leader). Ці курси є п’ятиденним модулем з практичними 

завданнями в школі, де вивчаються такі аспекти як організація колективних богослужінь, 

герменевтика (розуміння та тлумачення релігійних текстів), теологія тощо.  

Вимога до всіх шкіл з 2008 року мати віртуальне навчальне середовище  (Virtual 

learning Environment) вплинуло значною мірою на створення навчальних курсів з 

використанням ІКТ. електронні курси для учнів і вчителів є найбільш ефективними, коли 

вони супроводжуються методичними семінарами і конференціями з питань їх використання.  

Координація релігійної освіти на національному рівні здійснюється під керівництвом 

Конференції викладачів релігійної освіти в університетах (Conference of University Lecturers 

in Religious Education – CULRE). Її мета – підтримати викладачів і дослідників, які працюють 

в галузі релігійної освіти у вищих навчальних закладах і школах. Конференція підтримує 

зв’язки з урядом в області розвитку релігійної освіти, урядовими агенціями, засобами 

масової інформації і дослідницькими центрами. Галузі інтересів Конференції включають 

початкову підготовку вчителів, неперервну професійну освіту вчителів, активізацію, 

підтримку і впровадження досліджень. Конференція CULRE має тісні зв’язки з іншими 

національними Асоціаціями релігійної освіти, таким як секція релігійної освіти національної 

Асоціації вчителів і викладачів вищої школи, Рада з релігійної освіти Англії і Уельсу тощо.  

Висновки. Таким чином, слід відзначити, що релігійна освіта у Великій Британії 

протягом століть посідала важливе місце серед основних напрямків освітньої діяльності і 

вважалась стабілізуючим і культуроутворюючим чинником британської державності. 

Аналізуючи британський досвід підготовки вчителів у цій галузі, підкреслимо, що для 

української педагогічної науки можуть стати корисними шляхи удосконалення професійної 

підготовки вчителів, конструктивної співпраці багатьох державних і недержавних 

організацій з метою підвищення соціальної когезії та взаєморозуміння в сучасному 

багатокультурному суспільстві.  
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ” У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК 
 

У статті розкрито зміст поняття “професійне виховання” у педагогічній теорії 

професійної підготовки військовослужбовців-жінок. Проаналізовано вплив командира на 

навчально-виховний процес. 

Ключові слова: професійне виховання, жінка-військовослужбовець, військовий педагог. 

 

В статье раскрыто содержание понятия "профессиональное воспитание" в 

педагогической теории профессиональной подготовки военнослужащих-женщин. 

Проанализировано влияние командира на учебно-воспитательный процесс. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, женщина-военнослужащий, военный 

педагог. 

 

In the article the concept "professional education" in the pedagogical theory of professional 

development of service women is opened. Influence of the commander on educational process is analysed. 
Keywords: professional education, service women, military teacher. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. В умовах реформування Збройних Сил, що відбувається на 

фоні політичних, соціальних та економічних змін, особливого значення набуває процес 

підготовки професійних кадрів. Протягом усього часу існування війська значна увага 

приділялася професійному вихованню усіх категорій військовослужбовців. Однак процес 

професійного виховання жінок-військовослужбовців, що навчається у вищих військових 

навчальних закладах є принципово новим напрямком. Даний процес в сучасних умовах, в 

зв'язку зі зміщенням приоритету комплектування військових формувань за таким 

принципом, здобуває теоретичну та практичну значущість. Приклади проходження 

військової служби жінками-військовослужбовцями у Збройних Силах України - відомий 

історичний факт, елементи якого можна використати в практиці військово-педагогічної 

діяльності з урахуванням сучасного розвитку суспільства, держави та військових формувань 

у цілому [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми. Провідні вчені-педагоги, такі як: О.В. Барабанщиков, Н.Ф. Феденко, М.П. 

Коробейніков, П.Л. Городов, А.Ф. Железняк грунтовно досліджували проблему підготовки 

військових фахівців. Вихованням жінок у військово-соціальному середовищі займалися С.Л. 

Риков, В.Я. Слєпов. Питанням формування військово-професійної спрямованості 

військовослужбовців приділяли увагу Л.Ф. Железняк, Ю.Д. Менжега, Є.В. Тітова. У ході 

дослідження ряду авторів (Д.В. Іщенко, О.Д. Сафін, М.В. Варій та інші) виявлені досить 

помітні негативні зміни у мотивації офіцерів до військової служби, відмічено низький рівень 

військово-професійної відповідальності. Проте, дана проблематика досліджувалась частково. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Термін “професійне виховання” у педагогічній теорії професійної 

підготовки військовослужбовців став активно використовуватися у другій половині 

минулого століття. До цього часу відповідні питання вивчалися, як правило, у зв’язку з 

підготовкою та вихованням майбутніх робітників у системі професійно-технічної освіти. У 

радянський період ці питання розглядалися у роботах А.М. Веселова, А.А. Дворовенко [2]. У 

вищій школі питання професійного виховання стали досліджуватися у міру стабілізації 

соціально-економічної обстановки, коли у суспільстві почала зростати потреба в 

професійних кваліфікованих професіоналах у всіх галузях трудової діяльності. Насамперед, 

вивчалися питання професійного виховання майбутніх педагогів. Із середини 90-х років цей 

напрямок інтенсивно розробляється стосовно співробітників “силових структур” [2]. Однак 

лише зі становленням особистісно-орієнтованого підходу в освіті, коли регулююча функція 
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потреб, мотивів, цінностей курсанта (слухача, студента) стала висуватися на перший план, 

коли в усіх видах праці зросло значення професіоналізму, виховання у ВВНЗ починає 

досліджуватися як професійне. Професійне виховання передбачає становлення юнаків i 

дівчат як досвідчених фахівців, які мають досконалі професійні знання, уміють творчо 

застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні рішення, а також готові до роботи в 

умовах ринкових відносин. Професійне виховання взаємопов’язано з трудовим вихованням 

та є його логічним продовженням. Суттю професійного виховання є становлення курсанта як 

фахівця. Результатом професійного виховання є любов i повага до обраної професії, глибокі 

та різнобічні фахові знання i вміння, творчий підхід індивіда до вирішення наявних проблем, 

готовність приймати нестандартні рішення, особиста відповідальність за справу, відкритість 

для нових досягнень науки, техніки та практики. Порівняння змісту, який різні автори 

вкладають у поняття “професійне виховання” упродовж двох десятків років, по-перше, 

свідчить про одночасне використання двох основних підходів: це формування професійно-

важливих якостей і формування ставлення до професії та суб’єктів професійної діяльності; 

по-друге, поступово все ясніше виявляється зростання суб’єктності майбутнього фахівця у 

процесі опанування професії [2]. 

Перший підхід, який можна назвати традиційним, розглядає виховання (або 

формування) професійно-важливих якостей, перелік яких змінюється залежно від майбутньої 

професії. Основу для педагогічної діяльності складають освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, нормативно-правові документи, що визначають вимоги до випускника ВНЗ. 

Методи роботи спрямовано на створення умов, які формують конкретні якості майбутнього 

фахівця (мотиви вибору професії і навчання, професійне мислення, працездатність, 

акуратність, дисциплінованість тощо). 

Другий підхід, який розвивається в контексті особистісно-орієнтованої освіти, 

виокремлює в якості цілей розвиток потребнісно-мотиваційної та ціннісно-смислової сфери 

фахівця, перебудову ієрархії цінностей, що належать до професійної діяльності в цілому і 

конкретної професії зокрема. Змістом праці є діяльність, у процесі якої формується 

ставлення до справи, до себе як суб’єкта праці, до колег по роботі. Найважливіше значення 

тут мають такі загальні особистісні характеристики як працьовитість та відповідальність, 

важливі для будь-якого виду діяльності. Відповідальність, як суб’єктна характеристика є 

важливою, при визначенні власної професійної долі. 

Самовдосконалення, різнобічний розвиток і саморозвиток, професійно-особистісний 

саморозвиток, професійна свідомість та самосвідомість, ставлення до себе як до 

професіонала – поняття, які визначають самостійність і відповідальність майбутньої жінки-

офіцера за успішність своєї професійної діяльності, стають провідними в сучасних 

дослідженнях проблем виховання у вищій військовій школі. Трансформація самосвідомості 

жінки-курсанта з психологічної позиції учня на позицію фахівця, включеного у професійні 

відносини, є найважливішим завданням професійного виховання. Конкретніше – ці завдання 

формулюється як зміна спрямованості загальних та окремих самооцінок суб’єкта діяльності, 

перебудова мотивації з пріоритету “мені цікаво і потрібно”на позицію “я здатна і мені 

потрібно”.  

Професійне виховання неможливе без високої педагогічної культури командира. 

Внаслідок специфіки військово-професійної діяльності та функціональних обов'язків, кожен 

командир водночас є вихователем. Це покладає на нього дуже велику відповідальність як за 

зміст і результати власної педагогічної діяльності, так і за поведінку та результати діяльності 

вихованців. Дане питання частково висвітлюється у працях сучасних вітчизняних військових 

педагогів (В. Ягупов, В. Маслов, Д. Іщенко, І. Грязнов, А. Галімов та ін.). І. Грязнов 

висвітлює сутність та значимість індивідуального підходу у виховній роботі з 

військовослужбовцями, наголошує на вмінні бачити позитивне в особистості кожного 

вихованця. Д. Іщенко розкриває майстерність офіцера у військово-педагогічній діяльності. В. 

Маслов звертає увагу на роль військового педагога у культурологічній підготовці слухачів. 
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Як доводить досвід роботи офіцерів, при наявності певної військово-професійної 

підготовленості, психолого-педагогічної компетентності, розвинутих особистісних 

властивостей, педагогічних здібностей кожний офіцер як військовий педагог може досягти 

позитивних результатів у вихованні військовослужбовців. Слід тільки намагатися проявляти 

творчість та ініціативу в цій діяльності та у ніякому випадку не залишатися байдужим до 

своїх вихованців. Від дій військового педагога багато в чому залежить ефективність 

навчально-виховного процесу. Він має безпосередній і багатогранний вплив на навчання та 

виховання особового складу. Зміст і характер цих впливів визначають кінцевий результат 

навчально-виховного процесу. 

Результати досліджень підтверджують актуальність в сучасних умовах однієї з 

важливих думок К.Ушинського: „У вихованні все повинно будуватись на особистості 

вихователя тому, що виховна сила витікає із живого джерела людської особистості ... Лише 

особистість може впливати на особистість, лише характером можна утворити характер”[3].  

Педагог має створити такі педагогічні умови, за яких вихованець є центральною 

постаттю навчально-виховного процесу, його свідомим та самостійним учасником. Тому 

завдання педагога полягає у тому, щоб формувати мотивацію самовдосконалення, 

прищепити йому навички та вміння вдосконалення власної особистості. Подолати це складне 

завдання вдається не кожному педагогу, а лише справжньому майстру своєї справи. Офіцери 

з певним досвідом роботи так визначили якості, необхідні для педагогічної діяльності: 

високий рівень знань, творчий підхід, компетентність; внутрішня організованість, 

вимогливість до себе та підлеглих; працездатність, відповідальність за доручену справу, 

почуття обов'язку; впевненість у собі, цілеспрямованість, вміння відстоювати свої погляди та 

поважати думку інших; фізична підготовка, витримка; знання людей, вміння працювати з 

особовим складом, комунікабельність, тактовність; справедливість, принциповість [4]. 

Педагогічна майстерність військового педагога складається з таких компонентів: 

діагностична діяльність, що пов'язана з вивченням індивідуально-психологічних 

особливостей вихованців, виявленням і визначенням рівня їх загальної освіти та духовних 

знань, умінь, навичок, необхідних для військово-професійної діяльності; 

конструктивна діяльність передбачає визначення конкретних цілей, змісту та методики 

роботи, вміння передбачити результати останньої та постійно вдосконалювати методику 

проведення навчальних занять та виховних заходів; 

організаційна діяльність визначає роль педагога як організатора навчально-виховного 

процесу; 

виховна діяльність передбачає формулювання мети, визначення завдань і змісту 

виховання воїнів у підрозділі, обґрунтування його методики та безпосереднє здійснення 

(комунікативний компонент педагогічної діяльності багато в чому є визначальним для її 

ефективності в цілому, основним його змістом є встановлення та налагодження 

взаємовідносин педагога з вихованцями, колегами, батьками);  

аналітично-оціночна діяльність – це аналіз власних дій та дій слухачів, виявлення в них 

позитивних сторін та недоліків, порівнянні отриманих результаті із запланованими; 

дослідницька діяльність – це діяльність творча, яка має пронизувати всі попередньо 

перераховані види діяльності і своєчасно поповнювати їх змістом, яка має базуватися на 

дослідницьких даних, застосуванні нових передових засобів та методів навчання та 

виховання, орієнтованих на демократизацію, індивідуалізацію та гуманізацію військово-

педагогічної діяльності. 

Діяльність військового педагога за своєю суттю інтелектуальна, пов'язана з вирішенням 

чисельних педагогічних завдань. При їх вирішенні робота офіцера має пошуковий, творчий 

характер. Вона під силу тільки тим, у кого високо розвинутими є такі якості, як: швидкість 

розуму – здатність передбачати дії на основі аналізу випадків, які відбуваються; гнучкість 

розуму – здатність легко і вільно переключатись з однієї мовної операції на іншу, переходити 

від одних способів вирішення завдань до інших; активність розуму – постійне прагнення до 

пізнання й самовдосконалення технології пізнання; самостійність розуму – впевненість у 
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своїх розумових силах, вміння самостійно  вирішувати складні завдання; глибина розуму – 

здатність розрізняти в предметах та явищах найбільш суттєві; широта розуму – вміння 

бачити поодинокий, окремий випадок на фоні загального; логічність розуму – сувора 

послідовність, систематичність в мисленні, вміння користуватись логічними прийомами та 

операціями. 

Командири високої педагогічної культури у своїй діяльності керуються принципами 

педагогічної моралі, яскраво вираженим оптимізмом, гуманізмом у педагогічній праці. 

Принципи педагогічної моралі конкретизуються у нормах повсякденної діяльності і 

поведінки військового педагога. Вони відображають специфічні особливості його праці. До 

таких норм можна віднести: ставлення педагога до підлеглого повинно бути не лише 

офіційним, статутним (діловим), але й людяним (товариським); ставлення до вихованця як до 

особистості, повага найбільш цінних його якостей, сприяння їх розвитку. Мірилом поваги до 

слухача слід вважати вимогливість до нього; постійно вивчати підлеглих, щоб мати 

можливість правильно приймати рішення по відношенню до кожного з них, передбачаючи 

при цьому всі педагогічні та соціальні наслідки; вважати себе відповідальним не лише за 

правильну поведінку, але й за правильне розуміння її підлеглими, постійно керувати своїми 

емоціями. 

Досвід переконує, що викладачі, командири високої педагогічної культури – це люди 

захоплені своєю справою. Вони працюють цілеспрямовано, з перспективою та повною 

віддачею. Завдяки реалізації цього принципу досягається високий рівень педагогічної 

культури та професійного виховання. Особистий приклад командира-педагога залишає 

відбиток у курсантів на все життя та військово-педагогічну діяльність. Рівень педагогічної 

майстерності, педагогічної культури педагогів відбивається на розумінні вихованцями 

значимості свого професійного розвитку. 

Вища військова освіта повинна дозволити кожному офіцеру утвердитися на правильно 

обраному життєвому шляху, який передбачає поєднання конкретних професійних умінь і 

знань та задоволення потреб індивідуального розвитку, формування військових якостей і 

моральних установок. Військова освіта повинна стати провідником ідей та ідеалів 

демократичної культури. Не можна допустити, щоб вона була підпорядкована економічним 

або будь-яким іншим факторам. У цьому зв'язку особливу роль набуває педагог, який стає 

„транслятором" змін, що відбуваються і допомагає вихованцям зрозуміти і осмислити ці 

зміни, навчає терпимості стосовно оточуючих.  

Висновки. Таким чином, професійне виховання – це педагогічний процес, 

спрямований на формування системи цінностей та самосвідомості курсанта як суб’єкта 

професійної діяльності. Змістом професійного виховання є збагачення професійних 

цінностей, формування ставлення до професії і представників професійної спільноти, до 

колег по службі, усвідомлення курсантами себе як майбутнього суб’єкта діяльності, оцінки 

своїх здібностей, рівня підготовленості, ставлення до себе як професіонала. Професійне 

виховання у вищих військових навчальних закладах неможливе без командирів-вихователів, 

носіїв високої педагогічної культури та майстерності. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ  

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
У статті з позиції системного підходу розглядається організація та методика підготовки 

офіцерів запасу, обгрунтовуються проблеми професійного психологічного відбору студентів, 

формування змісту навчання, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 

забезпечення навчального процесу, його контролю, моніторингу та коригуванню. 

Ключові слова: системний підхід, навчальний процес, офіцер запасу, психологічний відбір, 

зміст освіти, технологія навчання, контроль, коригування. 

 

В статье с позиции системного подхода рассматривается организация и методика 

подготовки офицеров запаса, обосновываются проблемы профессионального психологического 

отбора студентов, формирования содержания обучения, применения информационно-

комуникационных технологий, обеспечения учебного процеса, его контороля, мониторинга и 

корректирования. 

Ключевые слова: системный подход, учебный процесс, офицер запаса, психологический 

отбор, содержание образования, технология обучения, контроль, корректирование. 

 

Organisation and methodology of training of reserve officers is viewed in the article from the 

standpoint of system approach. The problems substantiated the article include the professional 

psychological selection of students, the formation of the content of training, the use of information-

communication technologies, the provision of the educational process, its supervision, monitoring and 

adjustment. 

Keywords: system approach, educational process, reserve officer, psychological selection, content of 

education, technology of training, supervision, adjustment. 

 

Вступ. Провідні країни світу приділяють велику увагу проблемам забезпечення 

обороноздатності, суверенітету, територіальної цілісності своїх держав, захисту 

національних інтересів. Важливою складовою такої політики є підготовка офіцерів запасу 

(резерву). Найбільш поширеною формою позавійськової підготовки офіцерів запасу є 

навчання на курсах (факультетах, кафедрах) при цивільних навчальних закладах, які 

повністю фінансуються державою. Вважається, що це найбільш відпрацьована та економічно 

доцільна система підготовки резервістів для збройних сил, особливо спеціалістів інженерно-

технічного профілю. Окрім того, наявність військового навчання в цивільних вищих 

навчальних закладах позитивно впливає на весь уклад діяльності їхніх колективів, зокрема, 

на ідеологічну спрямованість, військово-патріотичне виховання, дисциплінованість, 

організованість та порядок, що є невід'ємною складовою частиною підготовки офіцерів 

запасу, студентів до виконання ними соціальних функцій у різних сферах життя, сприяє 

формуванню та розвиткові особистості кожного з них як громадянина, патріота, захисника 

держави.  

Постановка проблеми. Аналіз результатів підготовки офіцерів запасу (підсумковий 

контроль, навчальні збори, випускний екзамен) показує, що якість засвоєння ними 

програмного матеріалу за етапами навчання та рівень їх підготовленості до виконання 

посадових обов'язків за відповідною військово-обліковою спеціальністю не в повній мірі 

відповідають визначеним вимогам. Про це свідчить також службова діяльність певної 

частини резервістів, які були призвані за контрактом і стали кадровими офіцерами (слабкі 

лідерські якості, навички виконання службових обов’язків, низька ефективність управління 

підрозділами, організації бойової та гуманітарної підготовки особового складу, недостатнє 

знання питань всебічного забезпечення бойових задач тощо). Викладене породжує такі 

протиріччя: між сучасними підвищеними вимогами до офіцерських кадрів у світлі кількісних 

та якісних змін, що відбуваються в Збройних Силах України, та існуючим рівнем 

професійної підготовки випускників кафедр (факультетів) військової підготовки вищих 
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навчальних закладів; між усвідомленням підготовки офіцерів запасу як одного із важливих 

напрямів у забезпеченні національної безпеки та оборони держави, у будівництві Збройних 

Сил України, її нового соціокультурного статусу в рамках сучасної культури та реальним 

станом і статусом такого виду поповнення кадрового потенціалу армії. 

Основним напрямом удосконалення професійної компетентності офіцерів запасу, 

вбачається застосування системного підходу в їх підготовці, а саме: якісний професійний 

психологічний відбір; наукове обгрунтування, проектування та супроводження навчального 

процесу в усіх елементах і ланках організаційної структури кафедри (факультету); системне 

формування змісту навчання; застосування адекватних інформаційно-комунікаційних 

технологій; контроль, моніторинг якості підготовки; раціональне використання навчального 

часу, фінансових, матеріальних, технічних ресурсів; всебічне забезпечення навчального 

процесу відповідно до передбачених програм. 

Аналіз публікацій. Військова педагогіка містить значні теоретичні та практичні 

напрацювання щодо підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах, на 

факультетах і кафедрах військової підготовки 9. Проблемі організаційно-методичних засад 

підготовки військових фахівців присвячені праці Долматова А.В., Короткова Э.Н., 

Нещадима М.І., Чабаненка В.П., Ягупова В.В. та ін. В працях Нещадима М.І. 8, 

Ягупова В.В. 16 досліджуються питання теорії та методології підготовки фахівців, напрями 

та шляхи підвищення якості їх навчання та виховання. Долматовим А.В. 2, Коротковим 

Э.Н. 6 обгрунтовано проблеми технологій розвиваючого навчання, особистісно 

орієнтованого спрямування військово-педагогічного процесу. В ряді праць Чабаненка В.П. 

13 розглядаються питання особливостей підготовки студентів на кафедрах військової 

підготовки цивільних ВНЗ. Разом з тим, в контексті підвищення якості підготовки студентів 

за програмою офіцерів запасу актуальною залишається проблема системного підходу в їх 

навчанні. 

Метою статті є обґрунтування системного підходу в організації підготовки офіцерів 

запасу  

Виклад основного матеріалу. Cистемний підхід є методологічним поняттям, що 

підкреслює значення комплексності, широти охоплення та чіткої організації в дослідженні, 

проектуванні та плануванні об'єктів як систем 12, с. 612. На думку Е.Г. Юдіна, весь масив 

системних понять доцільно розбити на кілька груп, кожна з яких є специфічною для певного 

кола проблем, що виникають у системному дослідженні 15, с. 183. Перша група системних 

понять охоплює опис внутрішньої побудови системних об'єктів: елементу, структури, 

зв'язку, відношення, середовища, цілісності, організації та ін. Друга група передбачає опис 

функціонування системних об'єктів: функції, стійкості, рівноваги, регулювання, зворотного 

зв'язку, управління, самоорганізації та ін. Третя група характеризує процеси розвитку 

системних об'єктів: генезису, еволюції, становлення. 

Такий підхід дозволяє визначити системоутворюючі фактори та принципи системного 

забезпечення підготовки офіцерів запасу. До системоутворюючих факторів можна віднести 

такі: цілі та задачі; цілісна структура, зв’язки та взаємозв’язки; зміст, процес, алгоритми та 

динаміка функціонування; результат функціонування системи; відповідність результату 

визначеним вимогам; заходи коригування, шляхи покращення та подальшого розвитку 

системи з метою досягнення найбільш оптимальних результатів. 

Системний підхід в підготовці офіцерів запасу передбачає відповідність таким 

принципам: пріоритету кінцевої мети; єдності системи як цілого та як сукупності її 

елементів; взаємозв’язку та взаємозумовленості складових системи; динамічного розвитку 

системи, адаптації її до вимог і потреб особистості; оптимальності управління на всіх 

ієрархічних рівнях системи; врахування потенційних можливостей і суперечностей, 

зовнішніх та внутрішніх впливів; контролю та коригуванню діяльності; всебічного 

забезпечення. 

В контексті викладеного розглянемо такі проблеми в системній підготовці офіцерів 

запасу: професійний психологічний відбір; системне формування змісту підготовки; 
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застосування адекватних інформаційно-комунікаційних технологій; контроль, моніторинг 

навчальної діяльності; всебічне забезпечення навчального процесу відповідно до 

передбачених програм. 

Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою офіцерів 

запасу, як відомо, здійснюється відповідно до вимог "Інструкції про проведення військово-

професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних 

закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів України" [3] і здійснюється відповідними фахівцями військового 

навчального підрозділу вищого навчального закладу. Важливим при цьому є отримання за 

допомогою психодіагностики найбільш об'єктивної і всебічної інформації щодо придатності 

майбутніх офіцерів запасу до навчання та можливої їх служби на відповідних посадах у 

військах. Діагностичні психологічні методи спрямовані на всебічний аналіз психічного стану 

особистості для виявлення та подолання вад у її розвитку, підвищення рівня навчальної чи 

професійної діяльності, забезпечення гармонійного розвитку здібностей і моральних якостей 

11, с. 278, включають передбачення та напрацювання рекомендацій, що випливають з 

аналізу всієї сукупності отриманих при цьому даних.  

Як показує досвід 4, 14, для оцінювання студентів доцільно застосовувати комплекси 

методик, вивчати психофізіологічні, емоційно-вольові, інтелектуальні, характерологічні 

властивості особистості з використанням таких критеріїв: придатність до навчання, 

адаптованість до військової служби, уміння побудувати взаємини в колективі, стійкість 

мотивації щодо ймовірної служби у військах, відданість військовому обов'язку тощо. Кожна 

з методик має свої особливості. Наприклад, істотний вплив на можливості застосування 

діагностичних методів справляє ступінь їхньої формалізації. До найменш формалізованих 

методів належать спостереження та бесіда. Бесіда і спостереження дають змогу вивчати 

реальну людину, її "живу" поведінку, хоча і забирають у фахівця доволі багато часу і через 

певну суб’єктивність не завжди мають достатньо надійну оцінку. Найбільшою 

формалізацією характеризуються тести. Тести (стандартизований метод дослідження 

особистості, 16-факторний особистісний опитувальник Р.Б. Кеттелла, патохарактерологічний 

особистісний опитувальник А.Е. Личко та інші) дають можливість охопити обстеженням 

великі контингенти осіб, використовуючи при цьому засоби автоматизації психологічних 

досліджень. 

З метою запобігання помилок при здійсненні психодіагностичних обстежень доцільно 

їх проводити у два етапи. На першому використовуються стандартизовані методи для 

експрес-діагностики психологічних (психофізіологічних) якостей. Стандартизованість 

методик дає змогу порівнювати результати тестування, адже обстежуваним особам 

пропонується одноманітний стимульний матеріал, тестування проводиться в однакових 

умовах, обробка первинних результатів тестування уніфікована. Головне завдання першого 

етапу полягає у виявленні осіб, які потребують спеціального поглибленого вивчення. 

Винесення за результатами масового тестування висновку щодо професійної непридатності 

кандидата до навчання є неприпустимим, адже надійність психодіагностичного обстеження 

буває недостатньою, вона може значною мірою коливатися і на практиці рідко перевищує 

80–85%. Окрім того, жодна методика не в змозі охопити всю особистість і стосується лише 

окремих її властивостей 1. На другому етапі з особами, які потребують поглибленого 

обстеження, проводять співбесіду лікар-психіатр або психолог. До числа таких осіб належать 

люди так званої “групи ризику“, які за даними тестування найбільш ймовірно матимуть 

складнощі в адаптації до умов навчання та майбутньої військової служби.  

До основних факторів, що впливають на відбір змісту підготовки офіцерів запасу 

можна віднести такі: цілі, які суспільство ставить перед військовою освітою; реальні 

можливості процесу навчання, виховання й розвитку; усереднені чи оптимальні можливості 

студентів на навчання за відповідною програмою; потреби особистості в освіті [7]. В якості 

детермінант структури змісту підготовки офіцерів запасу виступають закономірності, що 

визначають основні орієнтири його формування. Відзначимо п’ять таких закономірностей. 
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Першу з них можна визначити, як поділ військово-професійного та особистісного досвіду. 

Звідси поділ змісту освіти на такі складові: загальна, професійно-орієнтована, військово-

спеціальна. Друга детермінанта – це сукупність закономірностей, що визначають 

послідовність і ступеневість набуття знань. Третя з детермінант – це сукупність 

закономірностей, що визначають необхідність поділу військової освіти на теоретичну та 

практичну. Виділення цієї детермінанти пов’язане з особливостями теоретичної і практичної 

діяльності військових фахівців і необхідністю формування у них відповідних якостей. 

Четверта детермінанта пов’язана з поділом досвіду і якостей особистості та доцільної 

рівності, в залежності від міри прояву творчості майбутніми офіцерами запасу. З цими 

закономірностями пов’язаний розподіл компонентів змісту освіти, що спрямовуються на 

формування творчих якостей особистості, уміння діяти самостійно в умовах складних та 

нестандартних навчальних і бойових обставин, кваліфіковано приймати відповідальні 

рішення, прищеплення навичок військово-наукових досліджень. П’ята детермінанта 

відображає  специфіку індивідуального розвитку особистості і пов’язана з особистісно 

орієнтованою освітньою діяльністю студента, спрямованою на самовизначення і 

самореалізацію в процесі навчання та майбутній військово-професійній діяльності. Шоста 

детермінанта – самовдосконалення особистості в освітньому процесі. Ця закономірність 

відображає свідоме прагнення особистості студента виробити духовно-моральні, вольові, 

психологічні та фізичні якості в процесі навчання шляхом самовиховання та самоосвіти. 

Особливістю зазначених детермінант структури змісту військової освіти є те, що вони, 

визначаючи загальні підходи, проявляються на всіх її ієрархічних рівнях. Підгрунтям для 

відбору змісту військової освіти є і загальні принципи, що визначають підхід до цього 

процесу і критерії, що виступають в якості інструментарію визначення конкретного 

наповнення змісту навчального матеріалу на факультетах (кафедрах) військової підготовки. 

Аналіз наукових публікацій дозволяє виділити низку принципів щодо формування змісту 

підготовки офіцерів запасу, а саме: 

принцип відповідності змісту освіти об’єкту діяльності та функціям, які належить 

виконувати військовим фахівцям; 

принцип диференціації та інтеграції змісту підготовки офіцерів запасу; 

принцип єдності змістової, процесуальної і матеріально-технічної сторін підготовки 

офіцерів запасу; 

принцип доступності змісту навчання, збалансованого узгодження в програмах різних 

видів підготовки; 

принцип обгрунтування змісту освіти відповідно до рівня воєнно-наукових знань; 

принцип урахування освітніх запитів і потреб особистості студента. 

Принципи формування змісту військової освіти мають реалізовуватись в процесі 

підготовки офіцерів запасу через систему відповідних управлінських, організаційних, 

методичних, технологічних та інших дій.  

На теперішній час можна констатувати, що при формуванні змісту освіти, плануванні 

та організації процесу підготовки військових фахівців в основному застосовується 

(реалізується) "предметний підхід", успадкований із загальноосвітньої школи. Але якщо в 

середній школі багатопредметність у певній мірі відображає розуміння її основної мети як 

процесу засвоєння тими, хто навчається, основ наук, то відносно вищої освіти, цілі якої 

пов’язані з формуванням спеціалізованих видів професійної діяльності, зазначений вище 

підхід не є адекватним, не сприяє формуванню компетенцій, інтегрованих знань, умінь, 

навичок як щодо розвитку особистості фахівця, так і його професійної компетентності [10]. 

Предметна структура підготовки фахівців основне навантаження в інтеграції знань, в їх 

застосуванні перекладає на тих, хто навчається. Це призвело до пошуку шляхів, що мають 

більш ефективно сприяти формуванню у офіцерів запасу системних, інтегрованих знань. 

Орієнтація діяльності майбутнього військового фахівця на глибинні, сутнісні характеристики 

навчального матеріалу дозволяє йому бути компетентним, стійким, зорієнтованим у 

обставинах і світі, що швидко потерпають змін, тому знання, що здобуваються, мають бути 
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системними. У цьому контексті при плануванні (конструюванні) навчального процесу 

набули розповсюдження (застосування) такі напрями та заходи: 

визначення освітньо-кваліфікаційних вимог, яким мають відповідати офіцери запасу; 

розроблення структурно-логічних схем з вивчення як окремих навчальних дисциплін, 

так і в цілому підготовки фахівця; 

комплексування навчальних дисциплін; 

проведення практичних занять і тактичних навчань.  

Останнім часом в системі підготовки офіцерів запасу здійснюється перехід до нового 

покоління навчальних програм на основі компетентнісного підходу [5]. Однак, 

запропонована при цьому система формування різних видів компетенцій на основі змістових 

модулів, що входять до навчальних дисциплін, мало що змінює в предметній структурі 

підготовки офіцерів запасу, оскільки сама програма побудована на предметній основі [5, с. 

59]. 

Слід відзначити, що розроблення освітньо-кваіфікаційних вимог на компетентнісній 

основі, структурно-логічних схем, комплексування навчальних дисциплін, практичних 

занять і тактичних навчань, запровадження модульного навчання в певній мірі сприяють 

забезпеченню інтеграції окремих складових програми підготовки офіцерів запасу в цілісну 

систему, розкриттю окремих системних міжпредметних взаємозв’язків навчальних 

дисциплін. Водночас, вочевидь, що проблема подібного “розпредмечування” навчальних 

дисциплін в інтересах підвищення професійної спрямованості підготовки фахівців не може 

бути вирішена без системного формування змісту освіти в цілому. Системний, 

міждисциплінарний підхід до визначення змісту освіти, на думку науковців, – нагальна 

потреба удосконалення всієї системи освіти, важливий фактор підвищення якості військово-

професійної підготовки фахівців і потребує:  

здійснення управлінських процедур; 

формування та розвитку у майбутніх офіцерів запасу професійної свідомості; 

визначення системоутворюючих факторів, що дозволить розгорнути зміст освіти в його 

логічній, психолого-педагогічній системності та спадкоємності; логічне упорядкування 

навчального матеріалу повинно підкорятися логіці упорядкування навчальної діяльності, 

психолого-педагогічним закономірностям її розвитку в системі навчально-виховного 

процесу; 

пошуку та запровадження педагогічних технологій щодо реалізації змісту підготовки 

військових фахівців. 

Важливим у контексті викладеного є здійснення управлінських процедур, тобто 

управління процесом як формуванняя. так і коригування змісту підготовки офіцерів запасу 

на засадах міждисциплінарності. Тут можуть бути застосовані два підходи. Перший – 

емпіричний, що базується на здобутому досвіді. На теперішньому етапі розвитку освіти він 

переважно і застосовується. Другий – синергетичний. За його концепцією, зміст освіти, 

процес і якість підготовки фахівців, внаслідок відомих суперечностей, мають вийти зі стану 

рівноваги. Вихід з рівноваги ініціюється впливом комунікаційних процесів в ході навчання, 

тобто активним комунікаційним середовищем. Управляючий вплив з метою коригування 

змісту навчання на інтегративних засадах спрямовується на створення саме такого 

середовища як умови самоорганізації системи змісту навчання офіцерів запасу. Цей процес 

має відбуватися за такими етапами: 

забезпечення науковості, доступності та стабільності змісту освіти; 

контроль за функціонуванням зворотних зв'язків, регулювання комунікаційними 

процесами; 

визначення критеріїв, топологічних характеристик, здатних перевести систему змісту 

навчання зі стану нерівноваги до процесу створення нової структури; 

контроль і моніторинг нової структури змісту освіти на предмет її здатності 

функціонувати як міждисциплінарне, інтегроване знання.  

Важливою компонентою в системі підготовки офіцерів запасу є процесуальна складова. 
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Під нею розуміємо технологізацію військово-педагогічного процесу, орієнтацію на 

створення нових, ефективних інтегрованих педагогічних технологій щодо проектування, 

здійснення, контролю й коригування процесу підготовки студентів на основі комп'ютерних, 

інформаційних та комунікативних технологій, рейтингових оцінок, а саме: 

активне використання науково обґрунтованих методів та засобів навчання і виховання, 

які забезпечують поєднання фундаментальної теоретичної підготовки військових фахівців з 

системою їх практичної підготовки, що орієнтована на військово-професійну діяльність 

фахівця за визначеною спеціальністю; перехід від екстенсивно-інформаційного та 

екстенсивно-репродуктивного навчання до інтенсивно-фундаментального, продуктивного;  

створення студентам належних умов для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії, для самостійного оволодіння навчальним матеріалом, удосконалення 

організаційно-методичних засад самостійної роботи; 

трансформація ролі педагога як організатора, керівника і консультанта, що майстерно 

створює умови для плідної, творчої, самостійної розумової праці студентів, їх саморозвитку 

та самовдосконалення;  

забезпечення якісних зрушень у системі управління підготовкою студентів, перехід у 

навчальному процесі на засади педагогіки співробітництва, діалогічної взаємодії, суб’єкт-

суб’єктних відносин, рейтингової оцінки результатів навчальної діяльності; 

забезпечення інформатизації системи підготовки студентів; розроблення широкого 

спектру традиційних і електронних підручників, дидактичних матеріалів, навчальних 

середовищ, індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно 

від конкретних потреб; 

розвиток та постійне удосконалення матеріально-технічної бази відповідно до діючих 

та перспективних програм підготовки студентів. 

Контрольно-моніторингова складова в підготовці офіцерів запасу: 

контроль засвоєння змісту навчання, постійний облік та аналіз результатів; 

адекватність цілям та завданням навчання – відповідність змісту та форм контролю 

призначенню військових фахівців, змісту та формам їх майбутньої професійної діяльності; 

об’єктивність – оцінка якості знань, умінь, навичок, виключення при цьому 

суб’єктивних факторів; 

індивідуальність – виявлення ступеню засвоєння змісту навчання кожним студентом; 

системність – контроль засвоєння всього змісту навчання, а не окремих його 

фрагментів. 

Коригувальна складова: 

розроблення заходів щодо коригування військово-педагогічного процесу на основі 

принципової оцінки результатів; 

внесення змін до проективної, процесуальної та моніторингової складових системи 

підготовки студентів; 

розроблення напрямів і шляхів удосконалення військово-педагогічного процесу. 

До переваг, що надає запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

системі підготовки офіцерів запасу слід віднести такі: 

оперативний доступ студентів до інформації, що міститься в електронних бібліотеках, у 

тому числі і віддалених, із використанням мережі INTERNET; 

формування постійно функціонуючого зворотного зв'язку між студентами та 

викладачами; 

індивідуалізацію процесу навчання та його адаптацію до можливостей студентів; 

підвищення продуктивності та якості процесу навчання; 

підвищення достовірності контролю за ходом процесу навчання; 

можливість широкого впровадження в навчальний процес ігрових інтерактивних форм 

навчання, моделей реальних процесів як повсякденної, так і бойової діяльності військ. 

Висновки. Удосконалення окремих складових навчально-виховного процесу на 

військових кафедрах цивільних вищих навчальних закладів є важливою, але недостатньою 
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умовою підвищення його ефективності. Лише застосування системного підходу в підготовці 

майбутніх офіцерів запасу (дієвий професійний психологічний відбір; інтегроване 

формування змісту підготовки; застосування адекватних інформаційно-комунікаційних 

технологій; контроль, моніторинг, коригування навчальної діяльності; всебічне забезпечення 

навчального процесу відповідно до передбачених програм тощо) має забезпечити належну 

якість їх підготовки відповідно до сучасних вимог реформування Збройних Сил України. 
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RELIGIOUS BELIEFS IN THE POLISH ARMY UNDER THE CIRCUMSTANCES  

OF SYSTEM TRANSFORMATION 

 
Релігійність солдатів строкової служби знаходиться на досить високому рівні. Однак це 

твердження стосується лише деяких показників релігійності. Зокрема, параметрів віри і 

релігійних вірувань. Більш високі показники релігійного життя в цих областях пояснюються, 

перш за все, впливом сімейного середовища, що сприяє продовженню релігійних традицій як 

спадщини батьків з покоління в покоління. У той же час, релігійність професійних військових 

більш мінлива, ніж у солдатів строкової служби. Це обумовлено змістом їх утворення, що 

включає селективне знання, знання байдуже до релігії та вірі, а також релігійністю «виборчої» 

(наприклад, католики з поглибленою релігійністю). Тим не менш, в якості домінуючої слід 

визнати тенденцію відходу від моделі традиційної релігійності. 

Ключові слова: релігійність, сімейне середовище, солдати строкової служби. 

 

Религиозность солдат срочной службы находится на достаточно высоком уровне. Однако 

это утверждение касается лишь некоторых показателей религиозности. В частности, 

параметров веры и религиозных верований. Более высокие показатели религиозной жизни в этих 

областях объясняются, прежде всего, влиянием семейной среды, которая содействует 

продолжению религиозных традиций как наследия отцов из поколения в поколение. В то же 

время, религиозность профессиональных военных более изменчива, чем у солдат срочной 

службы. Это обусловлено содержанием их образования, включающего селективное знание, 

знание безразличное к религии и вере, а также религиозностью «избирательной» (например, 

католики с углубленной религиозностью). Тем не менее, в качестве доминирующей следует 

признать тенденцию отхода от модели традиционной религиозности. 

Ключевые слова: религиозность, семейная среда, солдаты срочной службы. 

 

At first sight the soldiers called up to the Polish Army are highly religious. But this is true only if we 

take such aspects of their religion as the scope of it and the beliefs themselves. The highest levels of the 

religions beliefs in the Polish Army can be primarily accounted for by the family environment influence 

which facilitates the continuity of religious traditions from generation to generation as fathers’ heritage. 

Meanwhile the religious beliefs of the military professionals are more varied. It is due to the contents of 

their training which includes selective knowledge, that is the knowledge which has nothing to do with 

religion, as well as the opposite cases of deep catholic believers. Nonetheless as a dominant trend we 

should recognize the departure from the traditional religious model. 

Keywords: religiousness, domestic environment, soldiers of urgent service. 

 

W Polsce zaś w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczął się okres transformacji 

systemowej, czyli zmiany systemu politycznego, ekonomicznego i społecznego. Zburzony został 

wcześniejszy powojenny ład społeczno-ekonomiczny. Zdewaluowały się teorie i cele 

społeczeństwa. Uległ zmianie ustrój społeczno-ekonomiczny. Niektórzy mówią o społeczeństwie 

„przejścia” między tradycją i ponowoczesnością a socjologowie starają się rejestrować te zjawiska i 

procesy, analizując kontekst społeczno-kulturowy zachodzących przemian. Biorąc pod uwagę 

przemiany spontaniczne i sterowane, trzeba zwracać uwagę na konteksty społeczno-kulturowe 

przemian. Bez nich nie uchwyci się ani kierunków przemian religijności, ani  tym bardziej punktu 

dojścia tych przemian. Te wzajemne oddziaływania między religią a życiem społecznym stają się 

uprzywilejowaną domeną badań socjologii religii. 

W nowej rzeczywistości możliwa i zarazem konieczna, stała się również gruntowna 

przebudowa systemu społecznego wojska. Wojsko Polskie jako instytucja i jako zbiorowość 

społeczna uczestniczy w tych przemianach. Eksponując ogólnonarodowe treści i tradycje oraz 

humanistyczne wartości, realizuje zadania obronne w nowym układzie sił politycznych i zbrojnych. 

Zachodzące przemiany nie pozostają bez wpływu na religijność wojska. Nasuwa się więc pilna 

potrzeba badań socjologicznych.  
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W przejściu do społeczeństwa pluralistycznego zmieniają się struktury wiarygodności, które 

w społeczeństwie tradycyjnym zapewniały wysoką religijność; w podejmowanych dotychczas 

badaniach z zakresu socjologii religii niewiele uwagi poświęcano środowisku wojskowemu. 

Wiązało się to nie tyle z brakiem zainteresowania wojskiem, ile raczej z większymi trudnościami 

dostępu do tego środowiska. W kontekście demokracji, badania religijności wojska, są wolne od 

ideologicznych założeń, narzucanych w poprzednim okresie. Stanowią także znakomity punkt 

wyjścia do dalszych badań, obiektywnych i rzetelnych nad religijnością żołnierzy. 

W socjo-religijnych badaniach nad religijnością w Polsce przyjęto schemat 

wieloparametrowy, począwszy od globalnych postaw wobec wiary, poprzez doświadczenie 

religijne, wiedzę, wierzenia, moralność, praktyki religijne, wspólnoty i instytucje religijne.  

Przyjmując powyższy układ, zwrócimy uwagę na wszystkie parametry religijności wojska z 

poboru i kadry zawodowej. Uwzględnimy  również niektóre zmienne demograficzno-społeczne, w 

stosunku co do których mamy wyniki badań empirycznych.  

 

1. Postawy wobec wiary 

Wiara człowieka pozostaje w ścisłej relacji z jego codziennym życiem. Stanowi element życia 

chrześcijańskiego poszczególnych jednostek i wspólnot religijnych. Rozumiana jako deklaracja 

przynależności wyznaniowej (globalne przyznanie się do wiary), świadczy o części zaliczania się 

do określonej grupy wyznaniowej. Deklaracje o własnym stosunku do religii przedstawiają jedynie 

przybliżony obraz znaczenia i roli religii w życiu jednostek i całych zbiorowości. Informują tylko w 

sposób ogólny o charakterze i intensywności postaw wobec religii, nie odzwierciedlają całokształtu 

religijności człowieka. 

Wiara ma swoje widoczne przejawy w życiu społeczno-religijnym człowieka. Analizę 

podstawowych wskaźników religijności mieszkańców diecezji warszawsko-praskiej rozpoczynamy 

od ukazania danych o samoidentyfikacji religijnej, które  przedstawiają jedynie przybliżony obraz 

znaczenia i roli religii w życiu jednostek. Informują tylko w sposób ogólny o charakterze i 

intensywności postaw wobec religii ale  nie odzwierciedlają całokształtu religijności.  

Wskaźnik wierzących kształtuje się na różnym poziomie, w zależności od kategorii 

zawodowej. Zaskakujący jest bardzo niski wskaźnik (1,0%) głęboko wierzących wśród kadry 

zawodowej w stosunku do żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (9,7%).Łączny wskaźnik 

głęboko wierzących i wierzących dla żołnierzy wynosi 80,4%, zaś dla kadry zawodowej 56,7%. 

Liczba żołnierzy niezdecydowanych, ale przywiązanych do tradycji religijnej wynosi 12,3% i 

wskaźnik ten jest niższy o 6,0% w stosunku do kadry. W pozostałych grupach badanych, 

mianowicie obojętnych religijnie i niewierzących zauważa się również większe zróżnicowania. 

Wśród badanych żołnierzy, tylko 2,2% uważa się za obojętnych religijnie a wśród kadry aż 14,4%. 

Otwarcie przyznaje się do ateizmu 2,9% żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz 9,6% 

kadry zawodowej. Żołnierze reprezentują wysoki poziom w zakresie przyznawania się do wiary 

religijnej a kadra niższy poziom. Gdy zaliczymy kategorię osób niezdecydowany, ale przywiązany 

do tradycji religijnej” do wierzących, otrzymamy w sumie dla żołnierzy wskaźnik 92,7% a dla 

kadry 75,0% . 

Otwarcie przyznaje się do ateizmu 2,9% żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz 9,6% 

kadry zawodowej. Żołnierze reprezentują wysoki poziom w zakresie przyznawania się do wiary 

religijnej a kadra niższy poziom. Gdy zaliczymy kategorię osób niezdecydowany, ale przywiązany 

do tradycji religijnej” do wierzących, otrzymamy w sumie dla żołnierzy wskaźnik 92,7% a dla 

kadry 75,0% . 

Ateizm występujący w Polsce, jeszcze w ilościach śladowych, wydaje się że nie będzie 

szybko wzrastał, ponieważ religia  ma silną tradycję katolicką i zakorzeniona jest w kulturze 

chrześcijańskiej, która może zmieniać się ale powoli. Słusznie zauważa J. Mariański, że „ Ateizm 

nie jest w modzie i ujawnia się wyraźniej tylko w niektórych środowiskach społecznych. Ateiści w 
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Polsce nie tyle ostentacyjnie negują religie, ile raczej żyją bez niej, zachowując często sentyment do  

katolickich tradycji religijnych (bardziej ateizujący niż ateiści)”
1
. 

Postawy wobec religii, ujmowane najczęściej deklaratywnie, trzeba widzieć na tle ich 

motywacji. Trzeba poznać, w miarę możliwości, subiektywne uzasadnienie tej wiary. Istnieje 

przecież znaczna różnica pomiędzy wierzącym, który opiera swoje przekonania na tradycji 

rodzinnej i tym, który odnajduje w religii najgłębszy sens swojego życia i zaspokojenie 

intelektualnych potrzeb. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 

najbardziej wysuwają się na czoło trzy postawy religijne: pierwsza - oparta na osobistych 

przemyśleniach i przekonaniach (44,4%); druga - oparta na tradycji i wychowaniu w rodzinie 

(43,0%); trzecia - oparta na uczęszczaniu do kościoła, wpływie kazań i nauk kościelnych (22,7%) . 

W mniejszym stopniu motywują przeżycia i doświadczenia życiowe (17,7%). Tradycja sąsiedzka i 

środowiskowa nie ma większego wpływu na postawy wobec wiary (0,7%).Występuje natomiast 

pewna różnica w rozkładzie częstotliwości poszczególnych motywów wiary wśród żołnierzy kadry 

zawodowej.  Zaś wśród kadry zawodowej najbardziej wysuwają się na czoło trzy postawy religijne: 

pierwsza - oparta na tradycji i wychowaniu w rodzinie (49,0%); druga - oparta na przemyśleniach i 

przekonaniach (47,1%) ; trzecia - oparta na przeżyciach i doświadczeniach życiowych (19,2%). W 

mniejszym stopniu - uczęszczanie do kościoła (8,7%) oraz tradycja sąsiedzka i środowiskowa 

(1,9%). 

Badania wykazały także, że wśród kadry wyróżniamy dwie identyczne grupy osób: prawie 

połowa kadry (46,3%) którzy oceniają swoją religijność jako na niezmienionym poziomie (poczucie 

trwałości postaw religijnych) i prawie tyle samo (45,2%) wartościuje swoją aktualną religijność 

jako regres w porównaniu z tym co było dawniej. Ci respondenci mają świadomość pomniejszenia 

się ich zaangażowań religijnych, co wskazuje na kierunek minimalnego odchodzenia od tradycyjnej 

religijności. 

2. Doświadczenie religijne i wierzenia  

Doświadczenie religijne wyrasta z wiary mocnej,  ugruntowanej i przede wszystkim żywej, 

jednocześnie za każdym razem niejako na nowo wywołuje akt wiary głębokiej i uszlachetnia 

związek z Bogiem oraz z ludźmi. Jest to związane z pozytywną zmianą życia (nawróceniem). Jest 

ono połączone z przeświadczeniem pewności, oczywistości i prawdziwości tego, czego człowiek 

doznaje w trakcie jego intencjonalnej, pozytywnej relacji do Boga wraz z życiowymi efektami czy 

konsekwencjami. 

Badania wykazały, że tylko 23,0% żołnierzy i 17,3% kadry wypowiedziało się pozytywnie o 

możliwości odczucia bliskości Boga. Najczęściej żołnierze i kadra odczuwają obecność Boga przy 

rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Analizowane pytanie należy do kategorii pytań 

półotwartych, a co za tym idzie, omawianą odpowiedź należało uzasadnić. Oto niektóre 

wypowiedzi: „Bóg często jest mi pomocny w trudnych sytuacjach”, „Zdarzyło mi się to podczas 

pieszych pielgrzymek na Jasną Górę”, „W czasie bardzo poważnej choroby, będąc jeszcze małym 

dzieckiem -  silna wiara moich rodziców uratowała mnie przed śmiercią”, „Szczęśliwe zakończenie 

moich trudnych sytuacji”, „Gdyż miałem ciężki wypadek samochodowy i wyszedłem z tego cały i 

wtedy poczułem bliskość Boga”, „Podczas przyjmowania komunii św.”, „Można to tak nazwać, że 

to Coś pomogło mi pokonać wiele trudności, a szczególnie na moich treningach”. Blisko połowa 

kadry i 1/4 żołnierzy nie doświadczyła bliskości Boga, natomiast 5,1% żołnierzy i 1,0% kadry nie 

udzieliła odpowiedzi. 

Wierzenia pozostają w ścisłym powiązaniu z wiarą członków danej społeczności religijnej i 

opierają  się na wierzeniach religijnych, objawiających wyobrażenia o naturze rzeczywistości Bożej 

i jej celowości. W religii katolickiej wierzenia przybierają postać dogmatów wiary. Dogmaty te 

Kościół ujmuje w oficjalne formuły i podaje je do wierzenia swoim członkom, nie licząc się ze 

stopniem uświadomienia i zaangażowania religijnego z ich strony. Akceptacja prawd wiary może 

                                                           

1
 J. Mariański: Wiedza i wierzenia religijne Polaków, w: Kościół katolicki na początku  trzeciego tysiąclecia w opinii 

Polaków, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba. Warszawa 2004, s. 49. 
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być całkowita lub częściowa, z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń, z dużym lub małym marginesem 

wątpliwości. Zróżnicowanie w stopniu akceptacji prawd wiary może być uzależnione od 

przeobrażeń struktury społecznej środowiska, różnych cech osobowościowych, przeżyć życiowych 

oraz typu kształtowanej religijności.  

Analizę przekonań religijnych rozpoczynamy od twierdzeń odnoszących się bezpośrednio do 

Boga. Z badań wynika, że 75,1% żołnierzy i 55,8% kadry wierzy w istnienie Boga. Widzimy tu, że 

wskaźnik procentowy w grupie żołnierzy jest wyższy prawie o 20%. Całkowicie zakwestionowało 

istnienie Boga 6,8% żołnierzy i aż 26,0% kadry. Nie umiało odpowiedzieć 17,0% żołnierzy i 16,3% 

kadry. 

Następna grupa pytań odnosiła się bezpośrednio do przekonań związanych z 

chrześcijaństwem. Naczelną prawdą jest wiara w Trójcę św. Z zestawienia wynika, że żołnierze 

prezentują wysoki poziom wiary w Trójcę św. (81,2%), która stanowi podstawę tradycji 

chrześcijańskiej. W środowisku kadry 58,7% wierzy, że Bóg jest jeden w Trzech Osobach. 

Wskaźnik ten jest wyższy aż o 22,5% w stosunku do środowiska zawodowego. Tylko 4,0% służby 

wojskowej neguję tę prawdę, natomiast w grupie służby zawodowej aż 21,2% zaprzecza istnieniu 

Trójcy Świętej. Nie umiało odpowiedzieć na to pytanie 13,7% żołnierzy i 18,2% kadry oraz nie 

udzieliło odpowiedzi 1,1% z grupy pierwszej i 1,9% z grupy drugiej. Stwierdzono przy tym, że w 

badanych grupach wiedza o Trójcy Świętej nie pokrywa się z przekonaniami o tej prawdzie wiary. 

Następne twierdzenie odnosiło się do prawd eschatologicznych. Jak wykazały badania 71,5% 

żołnierzy i 47,1% kadry wierzy, że po śmierci człowieka oczekuje wieczna nagroda lub kara i 

wskaźnik tej prawdy wiary w środowisku służby wojskowej jest większy aż o 24,4% w porównaniu 

do środowiska służby zawodowej. Może to oznaczać, że praca zawodowa w wojsku wywołuje 

przeobrażenia w światopoglądzie ich religijności, osłabiając przede wszystkim wiarę, o czym 

świadczą uzyskane wyżej wskaźniki. Natomiast tylko 3,6% żołnierzy i aż 23,1% kadry zawodowej 

jest innego poglądu. 

Nauka Kościoła katolickiego podaje, że po śmierci człowieka, dusza ludzka idzie na sąd 

Boży, a potem albo do nieba, czyśćca lub piekła. Jak wykazały badania wśród żołnierzy prawie 

połowa (49,5%) i 35,6% kadry wierzy w piekło, przy czym wskaźnik ten jest o 13,9% wyższy na 

korzyść żołnierzy. Nie wierzy w piekło 19,1% służby wojskowej i aż 33,7% służby zawodowej. 

Stanowisko to nie prowadzi do lepszego zrozumienia wiary i nauki kościelnej na ten temat a także 

osłabia wiarę i zupełnie kwestionuje naukę Kościoła. Nie umiało odpowiedzieć 29,2% badanych 

żołnierzy i 30,7% kadry, natomiast nie udzieliło odpowiedzi 2,2% z grupy pierwszej. Stwierdzamy 

że w badanym środowisku wojskowym istnieje dysproporcja pomiędzy badanymi grupami 

dotycząca wiary w piekło, różnica ta wynosi 13,9% na korzyść żołnierzy zasadniczej służby 

wojskowej. 

Niepokojący jest problem negacji niektórych dogmatów, które sięgają nawet kilkudziesięciu 

procent  szczególnie wśród kadry zawodowej, a także wysokie wskaźniki uchylania się od 

zajmowania stanowiska wobec prawd wiary, twierdząc że „nie mam zdania” w tym względzie. 

Stanowisko to nie prowadzi do lepszego zrozumienia wiary i nauki kościelnej na temat dogmatów, 

ale osłabia wiarę i zupełnie kwestionuje naukę Kościoła. Im dana prawda wiary ma bardziej  

praktyczny charakter,  częściej  staje się przedmiotem negacji, niż prawdy teoretyczne. 

 

3. Wiedza religijna 

Pewne minimum wiedzy religijnej potrzebne jest, by przyjąć wiarę oraz ją wyznawać. Dzieje 

się to na płaszczyźnie wiary i rozumu. Wydaje się konieczne, aby każdy deklarujący się jako 

wierzący posiadał minimum wiedzy na temat najważniejszych prawd wiary, sakramentów św., 

Ewangelistów, aby móc przyjąć i rozpoznać łaskę wiary i realizować ją w życiu codziennym. 

Istnieje złożony związek między wiedzą religijną a postawami i zachowaniami religijnymi.  

Dla ustalenia poziomu religijności i rozumienia wiary wybrano najbardziej zasadnicze 

elementy nauki Kościoła, które powinny być znane każdemu katolikowi, niezależnie od 

uwarunkowań środowiskowych i poziomu wykształcenia. 
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Jak wynika z badań, żołnierze mają średni poziom wiedzy o Trójcy świętej (66,9%). 

Znajomość tej prawdy wśród kadry jest wyższa o 10,0% w stosunku do służby wojskowej. 

Poprawną wiedzę na temat Trójcy świętej (wymienili wszystkie Osoby Trójcy Świętej) posiada 

służba zawodowa (76,9%). Stwierdzono także iż 8,7% żołnierzy i 5,8% kadry udzieliło odpowiedzi 

błędnej oraz 15,2% żołnierzy i 6,7% kadry nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. Około 10% 

badanej społeczności żołnierzy służby zasadniczej, a także służby zawodowej nie udzieliło 

odpowiedzi. 

Także łączny wskaźnik wiedzy poprawnej i niepełnej o zmartwychwstaniu ciał wynosi 37,9% 

wśród żołnierzy i 59,6% wśród kadry. Odsetek w całości poprawnych odpowiedzi w zakresie tej 

prawdy wiary jest w grupie kadry wyższy o 3,2% w stosunku do grupy żołnierzy. Warto zauważyć, 

że w tym środowisku uzyskano taki sam odsetek błędnych jak i poprawnych odpowiedzi (po 

19,9%). Zaś w grupie kadry zawodowej błędnych odpowiedzi udzieliło 10,6% badanych i odsetek 

ten jest o 12,5% niższy od liczby poprawnych odpowiedzi w tym środowisku (23,1%). Istnieje 

wśród respondentów znaczna liczba tych, którzy przyznawali się do niewiedzy w stosunku do 

analizowanej prawdy wiary: aż 35,7% żołnierzy i 25,0% kadry. 

Wiedza religijna została zbadana także w oparciu o znajomość autorów Ewangelii. Pewne 

minimum wiedzy o Ewangelistach potrzebne jest, by przyjąć wiarę oraz ją wyznawać i pogłębiać  

jako warunek dla utrzymania i rozwoju życia religijnego człowieka. W naszych badaniach najpierw 

zwrócimy uwagę na umiejętność wymienienia czterech Ewangelistów przez żołnierzy. Z badań 

wynika, że 32,1% żołnierzy i prawie połowa kadry zawodowej (48,1%) wymieniła prawidłowo 

liczbę Ewangelistów. Pewna liczba respondentów służby wojskowej (6,9%) i kadry zawodowej 

(11,5%) udzieliła odpowiedzi błędnej. Natomiast ponad połowa zasadniczej służby wojskowej 

(52,0%) i nieco mniej kadry zawodowej (34,6%) nie umiało odpowiedzieć na ten temat. Interesuje 

nas również stan prawidłowej wiedzy o imionach wszystkich Ewangelistów. Tylko 19,1% żołnierzy 

i 28,8% kadry wymieniła prawidłowo imiona wszystkich Ewangelistów tj. Mateusza, Marka, 

Łukasza, Jana; zaś 12,6% z grupy pierwszej i 20,2% z grupy drugiej wymienili błędnie imiona 

Ewangelistów. Najczęściej wojskowi obu środowisk utożsamiali Ewangelistów z 12 apostołami 

Pana Jezusa czy też ze św. Piotrem i św. Pawłem. Wypowiedzi te świadczą o pomieszaniu wiedzy 

na ten temat. 

Następne pytania dotyczyły wiedzy o sakramentach świętych. Znajomość liczby sakramentów 

przedstawia się następująco: 66,4% żołnierzy poprawnie wymieniło liczbę 7 sakramentów, 

natomiast tylko 47,7% z nich umiało wymienić je z nazwy (przy czym 28,2% z tej grupy wymieniło 

wszystkie nazwy sakramentów, a 19,5% wymieniło tylko niektóre).  Nieco inne wskaźniki 

uzyskano w środowisku kadry zawodowej. Poprawną liczbę sakramentów św. wymieniło 53,9% 

respondentów z czego tylko 13,5% umiało wymienić wszystkie nazwy, zaś 40,4% wymieniło tylko 

niektóre. Trzeba zaznaczyć, że 28,2% żołnierzy i 26,9% kadry nie umiało udzielić odpowiedzi na 

pytanie o ilość sakramentów św. oraz ponad połowa żołnierzy (52,3%) i 43,2% kadry nie potrafiło 

wymienić nazw sakramentów. Znajomość liczby sakramentów nie jest więc dość utrwalona 

w świadomości badanych środowisk wojskowych, przy czym należy dodać, że część respondentów 

nie potrafiła wymienić sakramentów w tej kolejności, która została oficjalnie przyjęta w nauczaniu 

Kościoła. 

Ważnym źródłem wiedzy religijnej są rozmowy na tematy religijne w środowisku rodzinnym 

i zawodowym. Chęć i zapotrzebowanie na rozmowę z kapelanem o problemach religijnych i 

osobistych deklaruje tylko 24,5% żołnierzy służby zasadniczej i 27,9% służby zawodowej. Różnica 

pomiędzy obydwiema grupami badanymi wyraża się cyfrą 3,4%. Natomiast 44,8% służby czynnej i 

60,6% służby zawodowej nie odczuwa wcale takiej potrzeby rozmawiania z księżmi na tematy 

religijne czy osobiste. Pozostała część nie umiała odpowiedzieć (24,5% z pierwszej grupy i 11,5% z 

drugiej grupy). Uzyskane wskaźniki zapotrzebowania na rozmowy religijne z kapłanem nie są zbyt 

zróżnicowane w zależności od typu środowiska społecznego. 
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4. Praktyki religijne 

Z socjologicznego punktu widzenia, ujmowane są one jako zachowania religijne, spełniane 

przez członków grupy religijnej i należą one do najbardziej eksponowanych składników religijności 

tradycyjnej. Uczestnictwo w nich  jest nie tylko zewnętrzną manifestacją życia religijnego  ale także 

decydującą siłą integracyjną.  Masowe uczestnictwo w nich, stanowi szczególną cechę polskiej 

religijności. Z punktu widzenia modelu religijności udział ten traktuje się jako pozytywne kryterium 

żywotności i przynależności do Kościoła. 

Choć uczestnictwo w praktykach religijnych nie pokrywa się z przynależnością do Kościoła, a 

religijność człowieka nie przejawia się tylko jako suma zewnętrznych praktyk, znaków i gestów o 

charakterze wspólnotowym, to jednak zachowania kultowe odgrywają ważną rolę jako wyznacznik 

zaangażowań religijnych człowieka. Uczestnictwo w niedzielnej mszy św. jest nie tylko 

wypełnieniem obowiązku katolika, ale także oznaką więzi ze wspólnotą parafialną jako grupą 

religijną. Oznacza to, że spełnianie obu praktyk obowiązkowych ma duże znaczenie w życiu 

religijnym katolików jako członków wspólnoty parafialnej, ale również jako ludzi wierzących w 

Chrystusa. 

Jak wynika z danych statystycznych, wskaźnik praktykujących w każdą niedzielę jest dość 

niski i wynosi dla żołnierzy 11,9% a dla kadry 13,4%. Spośród ogółu badanych 28,5% żołnierzy 

zasadniczej służby wojskowej i 11,5% żołnierzy służby zawodowej uczęszcza na mszę św. prawie 

w każdą niedzielę. Bardzo duży jest procent tych żołnierzy i kadry, którzy uczestniczą 1-2 razy w 

miesiącu (28,5% żołnierzy i 24,0% kadry). Natomiast grupa praktykujących w wielkie święta 

(konformiści sezonowi) stanowi 18,1% dla żołnierzy i 19,2% dla kadry. Tak wysoka absencja w 

praktykach niedzielnych wśród żołnierzy nie oznacza całkowitego odejścia od wiary. Warunki 

służby wojskowej i praca zawodowa w wojsku, zawierają szereg czynników, mających wpływ na 

kształtowanie się postaw wobec praktyk religijnych, w tym również i w kierunku osłabienia (np.: 

zmiana miejsca pobytu stałego i trudności w procesie adaptacji do innych warunków życia i 

zachowań w tym środowisku wojskowym, wyjazdy na poligon). Ogólnie można stwierdzić, że 

żołnierze reprezentują wyższy poziom deklarowanych praktyk niż kadra zawodowa. 

Preferencje motywów uczestnictwa w mszy św. niedzielnej kształtują się nieco inaczej wśród 

żołnierzy niż wśród kadry; żołnierze uczestnictwo we mszy św. motywują na pierwszym miejscu 

jako spełnienie nakazu sumienia (37,5%), na drugim miejscu dostrzegają w tym przeżycie religijne 

(23,5%) i wypełnienie obowiązku wobec Kościoła (13,0%). Jako motywy mniej istotne było 

wymieniane dostosowanie się do ogólnego zwyczaju (4,7%) i inne (4,7%). W środowisku kadry 

zawodowej 1/5 motywuje swoje uczestnictwo we mszy św. przede wszystkim jako spełnienie 

nakazu sumienia, na drugim miejscu jako przeżycie religijne (15,4%), na trzecim miejscu jako 

dostosowanie się do wymagań rodzin (10,6%). Jako drugorzędne wymieniano motywy „inne” 

(9,6%) oraz dostosowanie się do ogólnego zwyczaju (5,8%). 

Wskaźnik komunikowania około raz w miesiącu jest wysoki dla żołnierzy i wynosi 11,9%. 

Wskazuje to na silną więź z Kościołem w formie komunii miesięcznej. Bardzo niski zaś w 

środowisku kadry zawodowej (1,9%). Zdecydowana większość żołnierzy służby wojskowej 

(54,5%) komunikuje kilka razy w ciągu roku. Średni jest wskaźnik  przystępujących do komunii 

św. co parę lat (12,3% ) oraz niski nie przystępujących od dzieciństwa (1,1%) i nie przystępujących 

wcale (2,9%). Natomiast w środowisku kadry zawodowej zauważa się wysoki wskaźnik (34,6%) 

przystępujących do komunii św. co parę lat. 

Ogólnie stwierdzamy, że wskaźnik „paschantes” dla żołnierzy służby wojskowej jest wysoki i 

wynosi 83,7%, natomiast dla kadry zawodowej jest średni i wynosi 44,2%. 

Codzienny pacierz uchodzi w przekonaniu znacznego odsetka wiernych polskich, zwłaszcza 

w parafiach wiejskich, za elementarny obowiązek religijny katolika, stanowiący nierzadko jedyny 

składnik wychowania religijnego w rodzinie. Codzienne odmawianie modlitwy jest słabo 

rozpowszechnioną praktyką, gdyż 22,7% żołnierzy i 18,3,% kadry modli się codziennie, zaś co 

kilka dni modli się 17,7% żołnierzy służby wojskowej i 9,6% służby zawodowej. Od czasu do czasu 

modli się 18,4% żołnierzy i 27,9% kadry. Odsetek modlących się bardzo rzadko i wcale jest 
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również duży w obu grupach badanych i jest oznaką wygaszenia potrzeb religijnych. Wprawdzie 

nie wszyscy modlą się codziennie, wskaźniki tej praktyki są niskie. Ich nasilenie jak się wydaje ma 

związek z typem środowiska wojskowego. 

 

5. Moralność religijna 

W badaniach religijności w wymiarze socjologicznym, także coraz większego znaczenia 

nabiera parametr dotyczący moralności. Moralność religijną traktujemy jako konsekwencję  wiary 

religijnej w dziedzinie życia codziennego.  

W zakresie moralności religijnej wchodzi szereg norm i zasad dla ludzi wierzących, które 

Kościół katolicki formułuje w swym kodeksie moralnym i oczekuje respektowania tych norm w 

strukturze codziennej moralności. Zespół tych norm i zasad postępowania, ujęty w system tworzy 

model moralności, obowiązujący w danej społeczności religijnej
2
. Parametr konsekwencyjny 

moralności religijnej ujawnia się m. in. w postawach i zachowaniach jednostki, wynikających z 

przypisanych i nakazanych przez religię standardów etycznych, regulujących wzory zachowania się 

wobec sacrum i jednostek ludzkich 
3
.  

W moralności religijnej wyeksponujemy zasady katolickiej etyki seksualnej.   Zmiany w 

stosunku do stawianych przez Kościół obowiązujących ocen i norm moralnych z dziedziny etyki 

seksualnej, następują nieco wolniej na wsi niż w mieście. Proces zachodzących przemian 

świadomościowych w środowisku wiejskim trwa dłużej niż w środowisku miejskim. Również i na 

wsi mimo głębokiej więzi z religią, dokonuje się proces przekształceń stosunku do norm 

moralnych, wynikających z wiary chrześcijańskiej a sferą etyki seksualnej jest dziedziną, w której 

zmiany są szczególnie uderzające. 

Jak wynika z badań ponad połowa żołnierzy (55,5%) i aż 85,6% kadry zaaprobowała 

swobodę życia seksualnego przed ślubem. Opinię zgodną z etyką katolicką, która mówi, że 

ściślejsze kontakty seksualne przed ślubem w Kościele są niedozwolone prezentuje w badaniach 

15,5% żołnierzy i 5,8% kadry, zaś 23,5% z pierwszej grupy i 3,8% z drugiej grupy nie umiało zająć 

odpowiedniego stanowiska w tej normie. 

Z kolei ponad połowa żołnierzy (58,2%) i prawie połowa kadry (47,1%) twierdzi, że zdrada 

małżeńska jest niedozwolona, co zgodne jest z etyką katolicką. Natomiast 15,5% z pierwszej grupy 

i 32,7% z drugiej obojętnie ustosunkowuje się do zdrady małżeńskiej. Zaś 17,3% żołnierzy i 13,5% 

kadry, aprobuje zdradę małżeńską. Nie umiało odpowiedzieć 5,4% żołnierzy i 1,9% kadry, nie 

udzieliło zaś odpowiedzi 3,6% żołnierzy i 4,8% kadry. W badanym środowisku zdrada spotyka się 

więc z aprobatą. Pod tym względem normy moralności są traktowane liberalnie w całym 

środowisku wojskowym. 

Również są  różnicach w ocenie moralnej rozwodów. Należy stwierdzić, że 16,6% żołnierzy i 

aż 49,1% kadry neguje katolicką normę przeciwstawiającą się rozwodom. Aprobuje katolicką 

normę negującą rozwody 31,0% żołnierzy i tylko 11,5% kadry, przy czym wskaźnik ten jest niższy 

o 19,5% na niekorzyść służby zawodowej.  

Wśród badanej społeczności 13,3% żołnierzy i tylko 1,9% kadry, odrzuca stanowczo 

stosowanie środków antykoncepcyjnych i opowiada się zdecydowanie za doktryną katolicką i 

wskaźnik ten jest w grupie żołnierzy wyższy o 11,4% w stosunku do służby zawodowej. W 

środowisku żołnierzy 64,3% i aż 86,5% kadry, wyraża aprobatę dla stosowania środków 

antykoncepcyjnych i wskaźnik ten jest o 22,2% wyższy w stosunku do służby zawodowej. Nie 

umiało odpowiedzieć 7,6% żołnierzy, a nie udzieliło odpowiedzi 4,7% z pierwszej i 2,9% z drugiej 

grupy. 

Postawy żołnierzy i kadry wobec antykoncepcji charakteryzują się dużą zgodnością w 

wymiarze akceptacji dla antykoncepcji, co wskazywałoby na tendencję wyrównywania się i 

ujednolicania postaw ludzi reprezentujących odmienne środowiska społeczne, w zakresie sposobów 

                                                           

2 Por. W Piwowarski, Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym, Warszawa 1977, s. 213. 
3
 Por. J. Maraiański, Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim w warunkach industrializacji /1967-

1976/, Poznań - Warszawa 1984, s. 230. 



 315 

planowania poczęć nowego życia. Ograniczenie zasięgu praktyk antykoncepcyjnych wymaga 

zmiany mentalności współczesnego człowieka. Przezwyciężenie antykoncepcji może dokonać się 

jedynie poprzez wychowanie młodego człowieka do odpowiedzialności za swoje postępowanie, 

poprzez ograniczenie propagandy antykoncepcyjnej oraz przekonywanie go do odpowiedzialnego 

rodzicielstwa. 

Ogólnie należy stwierdzić, że w środowisku żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 

najbardziej są respektowane normy moralne w płaszczyźnie pozytywnej w następujących 

dziedzinach: autorytet własnego sumienia, bezinteresowna pomoc, wychowanie religijne i świeckie, 

wierność w małżeństwie poszanowanie mienia prywatnego. Niemniej jednak w płaszczyźnie 

negatywnej ujawniają się również duże dewiacje. Najbardziej znaczące są tu: nieposzanowanie 

normy czystości małżeńskiej po ślubie cywilnym a przed kościelnym, akceptacja antykoncepcji 

jako metody regulacji poczęć, nieporozumienia i konflikty, kwestionowanie czystości przedślubnej, 

nadmierne spożycie alkoholu. W środowisku kadry zawodowej najbardziej respektowane są normy 

moralne w płaszczyźnie pozytywnej w następujących dziedzinach: autorytet własnego sumienia, 

bezinteresowna pomoc, wychowanie religijne i świeckie. 

 

6. Wspólnota religijna 

Kościół parafialny jest  miejscem, w którym w widzialny sposób realizuje się wspólnota 

Kościoła. W tej wspólnocie urzeczywistnia się zarówno sakramentalna, jak i mistyczna obecność 

Chrystusa. Cały Kościół Chrystusowy urzeczywistnia się w tego rodzaju wspólnotach i poprzez nie.  

Socjologiczna analiza Kościoła ujmuje go jako przedmiot badania o tyle, o ile wyraża się on 

w określonych formach społecznych. Badając przynależność katolików do kościoła,  w aspekcie 

socjologicznym, bierzemy za podstawę pojęcie grupy społecznej.  

Chcąc być członkiem jakiejś grupy społecznej, trzeba mieć intencje przynależności do niej i 

przejawiać świadomość tej łączności i podzielać jej cele. Problem „świadomości parafialnej”, 

można odnieść do dużej liczby zjawisk społeczno-religijnych, zespołu wielu cech, które mogą być 

przedmiotem świadomości. Świadomość parafialna obejmuje między innymi samoidentyfikację 

jednostki z parafią.  

Uzyskane wskaźniki badań świadczą o pewnych różnicach w poczuciu przynależności do 

grupy religijnej. Świadomość więzi z Kościołem w Polsce posiada 14,4% żołnierzy i 20,2% kadry 

zawodowej. Ta motywacja narodowa była szczególnie akcentowana w okresie powojennym i 

obchodów milenijnych. Biorąc pod uwagę ostatnie lata z życia religijnego Kościoła w Polsce, gdzie 

dominującą rolę odegrało 6 pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II do Ojczyzny, trzeba stwierdzić, 

że zasięg szczególnie kadry zawodowej, identyfikującej się z Kościołem polskim, jest duży i 

świadczy o pobudkach narodowo-religijnych. 

Prawie jedna trzecia żołnierzy i 17,3% kadry zawodowej uważa się przede wszystkim za 

członka swojej parafii rodzinnej. Poczucie przynależności do parafii rodzinnej jest 

charakterystyczne szczególnie dla odbywających służbę wojskową, którzy przez stosunkowo krótki 

pobyt w jednostce wojskowej, bardziej są związani ze swoim środowiskiem rodzinnym niż 

wojskowym. Natomiast członkiem Kościoła Powszechnego czuje się po 12,5% badanych żołnierzy 

i kadry. Niska jest świadomość więzi przede wszystkim z Kościołem diecezjalnym (2,2% z 

pierwszej grupy i 1,9% z drugiej grupy). Zmiana środowiska dla żołnierzy i rotacja kadry 

zawodowej nie sprzyja poczuciu identyfikacji ze swoją diecezją i można wnioskować o 

minimalnym wpływie diecezji na wojsko. 

Wśród ankietowanych są respondenci, którzy czują się członkami parafii wojskowej (11,2% 

żołnierzy, oraz 9,6% kadry zawodowej). Są to stosunkowo niskie wskaźniki, wynikające z 

kilkuletniej tradycji funkcjonowania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, który jest na etapie 

rozwoju duszpasterstwa wojskowego. Wśród respondentów są jednak osoby, które w ogóle nie 

czują się członkami Kościoła (5,8% żołnierzy i aż 26% kadry). Taka świadomość, szczególnie 

wśród kadry zawodowej wynika z ich postaw wobec wiary, gdzie wskaźnik niezdecydowanych i 

obojętnych wynosi 32,7%. Część respondentów (14,5% żołnierzy i 5,8% kadry) nie umiało udzielić 

odpowiedzi.  
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Ogólnie stwierdzamy, że żołnierze służby zasadniczej uważają się przede wszystkim za 

członków Kościoła swojej parafii rodzinnej, co świadczy o tradycyjnym podkreśleniu związku z 

Kościołem, jako ośrodkiem wspólnoty parafialnej, zaś kadra zawodowa uważa się przede 

wszystkim za członków Kościoła w Polsce.   

Ważnym przejawem i płaszczyzną kształtowania się postaw wobec parafii wojskowych są 

różne rodzaje działań zbiorowych zorientowanych na dobro parafii. Chodzi tu o działania 

indywidualne i zespołowe mające na celu realizację określonych zadań parafialnych. Z badań 

wynika, że wojskowi w badanych środowiskach biorą udział we wszystkich wymienionych 

rodzajach współpracy z parafią. Największy jest udział w składaniu ofiar na „tacę” podczas mszy 

św. - 62,8% żołnierzy i 52,9% kadry zawodowej. Mniej popularną formą są ofiary na remonty, 

budowy, zakupy różnych rzeczy do kościoła (39,7% z pierwszej grupy i 28,8% z drugiej). Osobistą 

pomoc w pracach na rzecz parafii deklaruje 31,4% żołnierzy służby czynnej i 15,4% kadry 

zawodowej. W akcjach miłosierdzia bierze udział 18,4% ankietowanych z pierwszej grupy i 9,6% 

z drugiej grupy. Wśród ankietowanych są i tacy, którzy deklarują, że „nie czują związku z parafią”, 

a więc nie objawiają żadnej aktywności. Większy odsetek stanowi kadra zawodowa (31,7%) niż 

żołnierze (9,7%). 

Ofiarność, czyny społeczne i dobroczynność świadczą o poczuciu więzi z całą wspólnotą 

parafialną. Ogólnie trzeba stwierdzić, że żołnierze przejawiają większą więź z kościołem niż kadra 

zawodowa. 

 

Рецензент: д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. 
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ВПЛИВ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІСЦЕВОСТІ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗТАШУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
В статті проаналізовані фізико-географічні властивості місцевості щодо їх впливу на 

організацію та способи ведення військових операцій. Проведене ранжування фізико-географічних 

властивостей місцевості за ступенем їх впливу на тактичні характеристики місцевості, що 

визначають оптимальне розміщення підрозділів сухопутних військ в межах зони 

відповідальності. Обґрунтовані та обчислені вагові коефіцієнти фізико-географічних 

властивостей місцевості, які мають суттєвий вплив на вирішення задач, що пов’язані з 

прийняттям рішення на розміщення підрозділів сухопутних військ в районі відповідальності та 

необхідні для подальшої обробки масивів геопросторової інформації і створення оцінної карти 

стану місцевості в межах району відповідальності підрозділів сухопутних військ. 

Ключові слова: фізико-географічні характеристики, місцевість, геопросторова модель. 

 

В статье проанализированы физико-географические свойства местности относительно 

их влияния на организацию и способы ведения военных операций. Проведено ранжирование 

физико-географических свойств местности по степени их влияния на тактические 

характеристики местности, определяющих оптимальное размещение подразделений 

сухопутных войск в зоне ответственности. Обоснованы и вычислены весовые коэффициенты 

физико-географических свойств местности, оказывающх существенное влияние на решение 

задач, связанных с принятием решения на размещение подразделений сухопутных войск в районе 

ответственности и являются необходимыми для дальнейшей обработки массивов 

геопространственной информации и создания оценочной карты состояния местности в 

пределах района ответственности подразделений сухопутных войск. 

Ключевые слова: физико-географические характеристики, местность, 

геопространственная модель. 

 

The article analyzes physical and geographic terrain characteristics with respect to their impact on 

the organization and methods of military operations conduct. A ranking of physical and geographic 

terrain characteristics in terms of their impact on the tactical terrain characteristics determining the 

optimal deployment of the land forces units in the area of responsibility has been carried out. Weight 

coefficients of the phenomena that have a significant impact on the tasks solution connected with the 

decision-making concerning the deployment of the land forces units in the area of responsibility, required 

for the further processing of a great amount of geospatial information and the creation of evaluation 

terrain condion map within the area of responsibility of the land forces units were reasoned and 

calculated . 

Keywords: physical and geographic terrain characteristic, terrain, geospatial model. 

 

Вступ та постановка задачі. Технічна революція у військовій справі привела до 

необхідності переоцінки впливу фізико-географічних властивостей місцевості та її окремих 

елементів у бою і операції. При застосуванні звичайних засобів збройної боротьби, оцінка 

тактичних властивостей місцевості була іншою, ніж тепер, у період розвитку ракетно-

ядерної зброї та повної моторизації сухопутних військ. 

Сучасні війська менше залежать від географічних умов театру військових дій (ТВД). 

Збройні сили здатні тепер успішно вести бойові дії на будь-якій місцевості і влітку, і взимку, 

в різних кліматичних зонах. Це забезпечується як ефективними вогневими засобами, так і 

високим рівнем технічного оснащення військ. Проте зменшення залежності дій військ від 

природних умов аж ніяк не означає зниження практичної значущості останніх. Навпаки, 

технічний прогрес змушує враховувати все більш тонкі особливості природних умов. 
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Тактичні властивості місцевості не можна розглядати як щось непорушне: вони змінюються 

в міру розвитку засобів і способів збройної боротьби і залежать від характеру бойових дій, 

складу військ, типу місцевості, клімату району, пори року і метеорологічних умов. 

Для успішного вирішення бойових завдань війська, оснащені складною сучасною 

технікою, повинні мати широкий круг зведених даних про природні умови. Наприклад, щоб 

забезпечити пуск ракет і дії висотної авіації, необхідно систематично зондувати атмосферу 

на кілька десятків кілометрів. Це необхідно для отримання докладних даних про 

температури, тиску, вітрах і інших параметрах різних шарів атмосфери. 

Застосування сучасної техніки забезпечує можливість стрімкого виходу військ до 

водних рубежів, надійного придушення організованої оборони і форсування цих рубежів з 

ходу. Але для здійснення цього військам необхідні більш детальні, ніж раніше, дані про 

підходи до річки, її долині, руслі і водному потоці, що дозволяють зробити обґрунтований 

вибір засобів і способів переправи.  

Розвиток ракетно-ядерної зброї висунув, як одне з головних завдань, оцінку місцевості 

з точки зору її захисних властивостей від зброї масового ураження. Це визначає зовсім інший 

підхід до вивчення тактичних властивостей рельєфу, лісових масивів, населених пунктів, 

ґрунтів. Наближена якісна оцінка цих об'єктів щодо маскування, прохідності та інших 

властивостей в недалекому минулому задовольняла війська. На сьогодні їм необхідна більш 

точна і детальна кількісна характеристика об'єктів місцевості, що дозволяє визначити їх 

захисні властивості, наприклад протяжність і крутизну схилів, ширину і глибину ярів, висоту 

і густоту лісу, відомості про стан та хімічний склад ґрунтів та інше. 

На даний час особливо гострим стало питання прохідності місцевості. Складність 

вирішення проблеми прохідності місцевості визначається значною залежністю колісних 

машин від стану доріг і недостатньою прохідністю великогабаритної техніки, а також 

необхідністю перекидання в короткі терміни, на великі відстані, по обмеженому числу доріг 

значної кількості бойової та транспортної техніки. 

Як правило, під час ведення активних бойових дій командирам і штабам доведеться 

вивчати не ту місцевість, яка показана на топографічних картах, а значно змінену, де багато 

місцевих предметів зникнуть або сильно зміняться і з'являться різні перешкоди, готувати 

з'єднання і частини на всіх ТВД до дій у складній обстановці, до боротьби з сильним і 

технічно оснащеним противником з повним використанням бойових можливостей зброї і 

бойової техніки [2,3]. 

Отже, військові операції, які проводяться в складних умовах з урахуванням ступені 

пересіченості місцевості, обмеженої ємкості і роз'єднаності напрямків, можливості раптових 

різких змін обстановки, будуть являти собою досить значну складність у  їх підготовці та 

веденні. Саме ці обставини примушують проводити комплексну оцінку впливу стану 

місцевості на особливості організації та способи ведення військових операцій. 

Метою статті є визначення основи бойової діяльності військ шляхом всебічного 

аналізу фізико-географічних умов. Для цього необхідно провести класифікацію основних 

тактичних властивостей місцевості, їх характерних рис, що впливають на організацію та 

способи ведення військових операцій. 

Вплив місцевості на ведення бою визначається відповідно до бойової задачі з 

урахуванням озброєння підрозділу, часу року і доби, а також метеорологічних умов і 

характеру дій супротивника.  

Місцевість може сприяти успіху бойових дій своїх підрозділів і послабляти дії 

супротивника, але не сама по собі, а лише в тому випадку, якщо командир правильно її 

оцінить і уміло використає в конкретній обстановці. При оцінці обстановки командир 

зобов'язаний: вивчити загальний характер місцевості та її вплив на дії підрозділів; 

установити найбільш ймовірні напрямки дій літаків, вертольотів та інших повітряних цілей 

супротивника на малих і гранично малих висотах; визначити небезпечні напрями; вибрати 

найбільш вигідні позиції для розміщення своїх вогневих засобів. Визначаючи задум бою, 

командир, крім того, повинен установити найбільш доступні напрямки дій підрозділів і 
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Тактичні 

властивості 
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Умови спостереження  

Умови маскування 
 

Умови орієнтування 

 

Умови ведення вогню 
 

Захисні властивості 

ділянки місцевості, від утримання яких залежить стійкість оборони, рубежі бойових задач 

мотострілецьких і танкових підрозділів, місця розгортання командних пунктів підрозділів, 

що забезпечують найкраще спостереження за місцевістю, супротивником і діями своїх 

підрозділів, найбільш стійкі від руйнування місцеві предмети, які можна використовувати як 

орієнтири. 

До основних тактичних властивостей місцевості (див. рис. 1) відносяться прохідність 

місцевості, її захисні властивості, умови орієнтування, спостереження, маскування і ведення 

вогню. У деяких районах істотний вплив на ведення бою роблять умови інженерного 

обладнання місцевості.  

Рис. 1. Основні тактичні властивості місцевості 

 

Прохідність місцевості сприяє чи ускладнює пересуванню підрозділів. Вона 

враховується при виборі напрямку зосередження основних зусиль підрозділу, визначенні 

ширини фронту наступу з урахуванням можливостей і здатності застосування різних видів 

військової техніки, а також при організації маневру, виборі шляхів підвозу боєприпасів і 

матеріальних засобів. Основним фактором, що визначає прохідність місцевості, є дорожня 

мережа. Чим сильніше розвинута мережа доріг і вище її клас, тим місцевість доступніше для 

дій усіх родів військ. Автомобільні дороги з твердим покриттям забезпечують рух 

транспорту в будь-яку погоду. Прохідність ґрунтових доріг визначається характером ґрунтів, 

рельєфом місцевості, порою року і станом погоди. 

Захисні властивості місцевості послабляють дію вражаючих факторів зброї. Правильне 

визначення і використання захисних властивостей місцевості полегшує організацію захисту 

особового складу і бойової техніки від вражаючих факторів різних видів зброї. 

Захисні властивості місцевості визначаються насамперед характером рельєфу, 

рослинного покриву, наявністю на місцевості різних природних і штучних укриттів, здатних 

цілком чи частково забезпечити захист підрозділів. 

Умови орієнтування сприяють визначенню свого місця розташування і потрібного 

напрямку руху, а також розташування своїх військ і військ супротивника. Вони 

визначаються наявністю на місцевості характерних елементів рельєфу і місцевих предметів, 
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що чітко виділяються серед інших об'єктів за своїм зовнішнім виглядом чи положенням і є 

зручними для використання в якості орієнтирів. 

Умови спостереження сприяють отриманню зведених даних про супротивника. Вони 

визначаються ступенем оглядовості навколишньої місцевості, дальністю огляду і залежать 

від характеру рельєфу, рослинного покриву, наявності населених пунктів та інших об'єктів, 

що перешкоджають огляду місцевості. 

Маскувальні властивості місцевості дозволяють приховати від супротивника 

розташування і пересування особового складу та бойової техніки. Вони визначаються 

наявністю природних укриттів, утворених формами рельєфу, рослинним покривом, іншими 

природними об’єктами місцевості. 

Умови ведення вогню забезпечують зручне і приховане від спостереження 

супротивника розташування вогневих засобів, ведення точного вогню зі стрілецької зброї, 

знарядь, танків, протитанкових засобів, мінометів, а також коректування стрільби. Вони 

залежать від характеру рельєфу, рослинного покриву, наявності доріг, населених пунктів та 

інших місцевих предметів[1,2]. 

По результатах аналізу впливу фізико-географічних властивостей місцевості на 

розміщення підрозділів сухопутних військ, за ступенем їх впливу можна розташувати в 

наступному порядку: тип місцевості в залежності від стану рельєфу, щільність та стан 

дорожньої мережі, стан рослинного покриву (для лісових насаджень). В результаті 

проведеного ранжування факторів за їх значущістю, яке проводилось методом експертних 

оцінок, виявлено, що найбільш суттєвими показниками, що характеризують оптимальність 

розміщення підрозділів сухопутних військ, є : 

тип місцевості в залежності від стану рельєфу; 

щільність та стан дорожньої мережі;  

стан рослинного покриву (для лісових насаджень). 

Для коректного та достовірного проведення аналізу стану місцевості за встановленими 

показниками, які базуються на багаторічному практичному досвіді необхідно задати вагові 

коефіцієнти для кожного явища. 

Першим критерієм для оптимального місця розміщення підрозділів є тип місцевості в 

залежності від ступеня її пересіченості, середніх показників крутизни схилів, а також 

найбільшої площі зони видимості. 

Даний показник буде виведений у відносних одиницях виміру. Коефіцієнтом видимості 

видK  є відношення площі видимих зон до загальної площі району відповідальності.  
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 ,      (1) 

де видS  - площа зони видимості з точки спостереження; рS - загальна площа району 

відповідальності. 

Другим критерієм для проведення оцінки стану місцевості є показник щільності 

дорожньої мережі K д  з урахуванням того, що при проведенні аналізу стану дорожньої 

мережі та складанні карти її щільності до уваги беруться тільки дороги з твердим покриттям 

та урахуванням ширини дорожнього покриття.  
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де дL – довжина дороги,  n – кількість смуг руху,  

У випадку коли кількість смуг дорожнього покриття не надається, тоді, 
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1
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b - показник ширини дороги, 3 – мінімальна ширина смуги для руху, м. У випадку 

відсутності інформації про ширину дорожнього покриття n=1. Оцінка місцевості району за 

щільністю дорожньої мережі наведена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1.Оцінка місцевості району за щільністю дорожньої мережі 

Щільність дорожньої 

мережі ( K д ), Якісна оцінка дорожньої мережі 

1д7.0  K  
Забезпечуються висування військ до ділянки прориву у бригадних 

колонах; висування до рубежів розгортання для наступу з ходу 

(контратаки, контрудару, здійснення маршу) в ротних колонах 

7.0д4.0  K  
Забезпечуються висування до рубежів розгортання для наступу з 

ходу (контратаки, контрудару, здійснення маршу) в батальйонних 

колонах 

4.0д3.0  K  
Забезпечується здійснення маневру з використання існуючої мережі 

шляхів у якості опорної з її удосконаленням в інженерному 

відношенні 

3.0д0.0  K  Недостатня кількість шляхів для забезпечення будь-яких дій військ 

 

Третій критерій для проведення оцінки стану місцевості – показник площі залісеності 

району відповідальності, даний показник наведений у відносних одиницях виміру. 

Коефіцієнтом залісеності району K л  є відношення площі лісів в межах розташування 

підрозділу до загальної площі району відповідальності.  
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де лS – площа району розташування підрозділу, яка покрита лісовими масивами.  

Оцінка місцевості району за ступенем залісеності наведена в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Оцінка місцевості району за ступенем залісеності 

Числове значення показника (mл)  Якісна оцінка місцевості 

1д7.0  K  Відкрита 

7.0д3.0  K  Напівзакрита 

3.0д0.0  K  Закрита 

 

Четвертим критерієм оцінки стану місцевості - мінімальна крутизна схилів в межах 

зони відповідальності. При використанні інструментів геопросторового аналізу розрахунок 

коефіцієнтів зводиться до визначення граничних показників крутизни схилів за якими 

визначається ступінь пересіченості місцевості.  
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де нпіS – площі непрохідної місцевості в межах району відповідальності; 

Оцінка прохідності місцевості району наведена в таблиці 3. 
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Таблиця 3. Оцінка пересіченості місцевості 

Значення показника КТД Якісна оцінка 

18.0  тдК  дуже пересічена місцевість 

8.06.0  тдК  пересічена місцевість 

6.03.0  тдК  слабо пересічена місцевість 

3.00.0  тдК  не пересічена місцевість 

Таким чином маємо відносні показники стану місцевості, які мають відповідний 

ступінь впливу на розміщення підрозділу на місцевості.  

Для отримання цілісної уяви про стан місцевості доцільним буде складання  оцінної 

карти стану місцевості враховуючи дані проведеного аналізу, та запропоновані методи 

обчислення ваги явищ та  розподіл цього показника по території. 

Для складання єдиної оцінної карти місцевості визначена, за допомогою експертів, вага 

кожного з показників. Вважаємо, що сума всіх вагових коефіцієнтів врахованих показників 

дорівнює одиниці. Введемо нормування вагових коефіцієнтів  за формулою: 
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кn  - кількість складових, що оцінюються. 

На підставі вищезазначеного, розрахунок показника стану місцевості К  для складання 

оцінної карти стану місцевості  проводиться за формулою: 
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Висновки. Проаналізовані фізико-географічні властивості місцевості щодо їх впливу 

на організацію ведення військових операцій. 

За результатами аналізу проведене ранжування фізико-географічних властивостей 

місцевості за ступенем їх впливу на тактичні характеристики місцевості, що визначають 

розміщення підрозділів сухопутних військ в межах зони відповідальності. Найбільш 

суттєвий вплив має рельєф, наступним фактором є дорожня мережа, останнім суттєвим 

фактором впливу є стан рослинного покриву для лісових насаджень. Обґрунтовані та 

обчислені вагові коефіцієнти фізико-географічних властивостей місцевості, які мають суттєвий 

вплив на вирішення задач, що пов’язані з прийняттям рішення на розміщення підрозділів 

сухопутних військ в районі відповідальності та необхідні для подальшої обробки масивів 

геопросторової інформації і створення оцінної карти стану місцевості в межах району 

відповідальності підрозділів сухопутних військ. 
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ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ 

 
У статті проведено аналіз сутності екологічного туризму та його розвиток в межах 

природоохоронних територій. Доведено, що його стихійний прояв унеможливить збереження 

природних ландшафтів, а отже, необхідність раціонального використання екотуристичних 

ресурсів. 

Ключові слова: екологічний туризм, природоохоронні території, екотуристичний продукт. 

 

В статье проведен анализ сущности экологического туризма и его развития в пределах 

природоохраннных территорий. Доказано, что его стихийное проявление затруднит сохранение 

природных ландшафтов и подчеркивается необходимость рационального использования 

экотуристических ресурсов. 

Ключевые слова: экологический туризм, природоохранные территории, экотуристический 

продукт.  

 

The article analyzes the essence of ecotourism and its development within the conservation areas. It 

is proved that its spontaneous manifestation would impede the conservation of natural landscapes and 

underlines the need of efficient use of ecotourism resources. 

Keywords: ecotourism, conservation areas, ecotourism product.  

 

Вступ та постановка завдання. Закарпаття як складова Карпатського регіону володіє 

значним рекреаційним потенціалом. Пріоритетність рекреаційного природокористування як 

стратегії перебудови економіки краю є незаперечною. Актуальною залишається проблема 

збереження природних ландшафтів у районах масового туризму. Серед різновидів туризму 

чільне місце відводимо саме екологічному туризму, який тяжіє до рекреаційних територій 

національних парків, заповідників та ландшафтних парків регіонального ґатунку. 

Концепція екологічного туризму ґрунтується на гармонізації відносин людини з 

навколишнім середовищем, збереження його природних територій та підвищення 

екологічної свідомості рекреанта. Виділення й оцінка екотуристичного потенціалу на 

природоохоронних територіях є одним із вагомих завдань екологічного туризму. Модель 

екотуристичного потенціалу даних територій дає можливість правильно організувати 

провадження екологічної діяльності, створити якісний екотуристичний продукт. 

Метою дослідження є  теоретичне обґрунтування суті екотуристичного потенціалу 

природоохоронних територій та створення його концептуальної моделі. 

Для досягнення поставленої мети  вирішувались наступні завдання: 

 визначити теоретичну сутність понять «екотуризм», «екотуристичний продукт»; 

 провести аналіз основних складових екотуристичного продукту природоохоронних 

територій; 

 для системного вивчення екологічного потенціалу досліджуваної території 

виокремити та проаналізувати найбільш популярні екотуристичні маршрути в межах 

природоохоронних територій Закарпаття; 

 провести функціональний аналіз наявних ресурсів, здатних виконувати 

природоохоронні та соціально-економічні функції й задовольняти потреби туристів. 

Виклад основного матеріалу. Поняття і суть екологічного туризму виникло порівняно 

недавно - в кінці 80-х на початку 90-х років у Канаді, Франції та набло розвитку в 

національних парках США. Сьогодні у наукових колах навколо терміна «екотуризм» триває 

дискусія, термін має багато визначень, але сутність зводиться до площини того, що в 

широкому розумінні слова під екотуризмом розуміють такі види туризму, які не приносять 

шкоди довкіллю і сприяють гармонійному розвитку туристичних районів. У вузькому - це 

подорожі, в яких основним мотивом виступає пізнання відносно недоторканої «дикої» 

(первинної) природи [6]. 
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Екотуризм - не окремий вид туризму, він поєднує значну кількість природних 

складових і характеризується трьома особливими рисами: по - перше, екотуризм це подорожі 

з метою відпочинку і пізнання природи в ті місця, які в малій мірі схильні до антропогенного 

впливу; по - друге, він передбачає наявність певних, достатньо жорстких правил поведінки, 

значно жорсткіше, ніж на звичайних туристичних маршрутах; по - третє, даний вид туризму 

характеризується відносно слабким впливом на природне середовище, а отже, є практично 

єдиним видом використання природних ресурсів у межах природоохоронних територій світу 

[3,4]. 

Заслуговує на увагу думка, що екотуризм це - пізнавальний і відпочинковий вид 

туризму, зосереджений на природних (мало змінених людиною) територіях, який передбачає 

заняття різними формами активної рекреації у природних ландшафтах без заподіяння шкоди 

навколишньому середовищу [7]. Його стихійний прояв унеможливить збереження 

природних ландшафтів, тому найбільш раціональною формою організації та провадження 

рекреаційної діяльності з одночасним збереженням ПТК (природно- територіальний 

комплекс) є національні природні парки (НПП). В законі України «Про природно-заповідний 

фонд» чітко визначено, що НПП - це природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, 

науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються для збереження, 

відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають 

особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову та естетичну цінності 

[1]. 

Диференційований режим охорони, відтворення, можливого використання 

природоохоронних територій необхідні елементи, які забезпечать у їх межах єдність 

рекреаційної та природоохоронної функцій. Такі ідеї з даної проблематики розвивають 

вітчизняні науковці  В.М. Гоцуляк, А.В. Мельник, В.М. Петлін, А.С. Романів та інші 

ландшафтознавці. Територія будь-якого національного парку характеризується певними 

територіальними відмінностями у розмірі ландшафтно-рекреаційного потенціалу для різних 

видів рекреації. Вони мають чітку прив'язку до ареальних елементів території (сільський 

туризм, гірськолижний, бальнеологічний) та до лінійних об'єктів (водний, пішохідний, 

велосипедний, кінний). 

Головна мета екотуристів - пізнання навколишнього середовища, його естетична 

цінність, стратегія - обмежена потребами збереження навколишнього середовища 

рекреаційна діяльність, а основні цілі можна сформулювати у двох напрямках: 1) 

відновлення духовних і фізичних сил людини на рекреаційній території; 2) екологічна освіта 

рекреанта спрямована на підвищення культури та норм його поведінки   в межах довкілля. 

Екотуризм України, на нашу думку, знаходиться тільки на першому етапі свого 

становлення, що пов'язано з цілим рядом об'єктивних причин, зокрема: економічних, 

культурно-просвітницьких тощо. У статті 3 Закону «Про природно-заповідний фонд 

України» до 11-ти категорій природно-заповідного фонду (ПЗФ) України відносяться 

природні території та об'єкти - природні та біосферні заповідники, національні природні та 

регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва. До ПЗФ України станом на січень 2011року входять понад 7200 

території і об'єктів загальною площею 2,8 млн.га, що становить 4% території України, 

зокрема: 17 природних та 4 біосферних заповідника, 19 національних парків, 45 регіональних 

ландшафтних парків, 3078 пам'яток природи, 2729 заказників, 616 ботанічних, зоологічних 

садів, дендропарків та парків-пам'яток садово- паркового мистецтва, 793 заповідних урочищ. 

В порівняні з країнами Європи (15%) Україна має значно нижчий показник ПЗФ [2]. 

Впродовж останніх 20-ти років площа ПЗФ Закарпаття збільшилась з 6,8 до 13,4%. 

Станом на січень 2012року взято на облік 450 територій та об'єктів ПЗФ площею 172,1 

тис.га, з них: 34 об'єкти загальнодержавного значення на площі 154,5тис.га та 416 місцевого 

значення на площі 17599,9га. Так, у 2010 році створено 4 ботанічні заказники місцевого 

значення: «Егреш» на площі 25,0га у Виноградівському лісництві; «Ардов» - на площі 

37,4га; «Косонська гора» - на площі 9,0га та «Сілаш» на площі 75,5га у лісофонді філії 
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«Береговодержспецлісгосп». Ці заказники направлені на збереження та охорону найстаріших 

за віком в області вільшняків у дубових насадженнях. 

Відповідно до Програми розвитку екомережі до 2020 року та Плану заходів, 

спрямованих на розвиток регіональної мережі територій та об’єктів ПЗВ місцевого значення 

на території Закарпатської області на період 2009-2013 років в межах Карпатського 

біосферного заповідника планується виокремити заказник місцевого значення «Опреський» 

та «Лиса гора», а також заповідне урочище «Заплава верхньої Тиси», пам’ятки природи 

«Карстова печера», «Черлений камінь» та «Штольня «Довгоруня»» загальною площею 1019 

га. 

Відповідно до положень Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення планується надати статус водно-болотних угідь міжнародного значення на 

території заповідника урочищ «Марамароське високогірне» на площі 2128га та «Озірний-

Бребенескул» на площі 1656,91га [9]. 

Незважаючи на чималий досвід функціонування природно-заповідних територій 

Закарпаття аспекти рекреаційного використання його ландшафтів вивчено недостатньо. 

Тому на сучасному етапі залишається актуальною проблема науково обґрунтованого  

комплексного і раціонального використання, відтворення та збереження природно-ресурсних 

цінностей  цих територій  та необхідності раціонального використання в екотуризмі. 

Ключовим поняттям досліджень є природно-рекреаційний потенціал як вираз сукупної 

можливості окремих елементів ландшафту забезпечувати реалізацію рекреаційної функції з 

урахуванням просторових, часових та нормативних обмежень і альтернатив 

природокористування [8]. Його не можна розглядати одноосібно як суму рекреаційних 

можливостей, оскільки внаслідок дії закону синергії формуються додаткові чинники 

рельєфу, кліматичних, водних, біотичних та інших складових ландшафту, що сприяє 

задоволенню рекреаційних потреб. 

Екотуристичний продукт природоохоронних територій включає три основні складові: 

природоохоронну, етно-освітню і етнотолетантну [5]. Суть першої складової полягає у 

необхідності дотримання природоохоронного режиму та мінімум антропогенного тиску на 

довкілля; суть другої – туристи повинні усвідомлювати необхідність володіння екологічними 

знаннями про оточуючі ландшафти; суть третьої – одержання прибутків місцевими 

жителями від перебування рекреанта на даній території (нічліг, гастрономія, сувенірна 

продукція тощо). 

В межах Закарпаття на природоохоронних територіях існують передумови для 

розвитку широкого спектру різних форм екотуризму. Так, в межах Карпатського біосферного 

заповідника виділяють 5 екотуристичних маршрутів:  

1) «На Соколине бердо» – протяжність маршруту 4км, середня висота над рівнем моря 

370м, відомі туристичні об’єкти: Музей природи, залишки мисливського палацу Габсбургів, 

водоспад, доломітові штольні, вапнякові скелі; 

2) «Буковими пралісами Малої Угольки» - протяжність маршруту 5км, середні висоти 

500м, тривалість подорожі 2год, цікаві туроб’єкти: карстова печера «Дружба», букові 

праліси, урочище «Чурь», Карстовий міст, графський мисливський будинок; 

3) «Буковимим пралісами Великої Угольки» - протяжність 5км, середні висоти 400м, 

час переходу 3год, туристичні об’єкти: гідрокарбонатне джерело, букові праліси, вапнякові 

скелі, карстова печера «Молочний камінь»; 

4) «Кевелівськими пралісами на Петрос» - протяжність маршруту 12км, перепад висот 

600 і більше метрів, час подорожі 4 год, цікаві туроб’єкти: потік Кевелів, сірководневе 

джерело, г. Петрос; 

5) «Пралісами Чорногори на Говерлу» - протяжність 14км, висоти понад  1320м, час 

маршруту 12год, цікаві туристичні об’єкти: водосховище Гать на Устє-Бребенескула, 

пралісові екосистеми, полонина Брецкул, потік Говерла, альпійське високогір’я, г. Говерла. 

В межах Національного парку «Синевир» функціонує 6 екотуристичних маршрутів: 
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1) «Синевирське озеро» - протяжність маршруту 1,5км, перепад висот 800м, тривалість 

переходу 1год, туристичні об'єкти: озеро Синевир, джерела та ландшафтні території; 

2) «Колочава» - протяжність маршруту 10км, пересічні висоти 400м, тривалість 

переходу 4год, туристичні об'єкти: ландшафти сіл Синевир, Негровець та Колочава, р. 

Теребля, музей с. Колочава; 

3) «Озірне - Музей лісу і сплаву» - протяжність маршруту 3км, висоти 250м, тривалість 

переходу 1,5год, туристичні об'єкти: Дике озеро (Озірце), Музей лісу і сплаву; 

4) «Березовець» - протяжність маршруту 3,8км, висоти 300м, тривалість подорожі 

2год, туристичні об'єкти: потоки Березовець та Фулейовець, ягідники (милина, ожина); 

5) «Кучера» - протяжність маршруту 3,8км, висоти 400м, тривалість перехорду 2год, 

туристичні об'єкти: р. Дубелянка, мальовничі ландшафти; 

6) «Остріки - г.Гребінь» - протяжність 10км, висоти 700м, тривалість переходу 5год, 

туроб'єкти: ландшафти Тереблянської долини та гірських територій. 

В межах досліджуваної території створено екологічний візит-центр НГШ «Синевир», 

щороку проводяться фольклорно-етнографічні фестивалі «На Синевир трембіти кличуть» та 

«Проводи тваринників на полонини». 

В межах Ужанського національного парку виділяють 8 екомаршрутів: 

1) «с.Кострино - г.Явірник» - протяжність маршруту 8км, висоти більше 800м, 

тривалість переходу Згод, туристичні об'єкти: г.Явірник (1017м) притулок «Явірник», 

моніторингова ділянка у пралісі, закладена професором А. Златніком; 

2) «с.Тихий - г.Гостра» - протяжність маршруту 24км, середні висоти 800м, 

тривалість переходу 7год, цікаві об'єкти: г.Гостра (1405м); 

3) «с.Верховина Бистра - г.Плішка - с.Лубня» - протяжність маршруту 11км, висоти 

700-800М, тривалість переходу 3год, туристичні об'єкти: г.Плішка (1066м); 

4) «с.Щербин - Ужоцький перевал» протяжність маршруту 7км, висоти 500м, 

тривалість переходу 2год, цікаві туроб'єкти: Ужоцький перевал (852м), військове кладовище 

часів Першої світової війни; 

5) «г.Кременець» - протяжність маршруту 9км, середні висоти більше 600м, тривалість 

переходу 3 год, туроб'єкти: стела на межі кордонів України, Польщі та Словаччини, букові 

праліси; 

6) «с.Ставне - г.Черемха» - протяжність маршруту 7км, висоти 800м, час переходу до 3 

год, туристичні об'єкти: лучні угрупування з рідкісною рослинністю, субальпійські луки, 

г.Черемха (1131м), меморіальні об'єкт Першої Світової війни; 

7) «Чорні млаки» - протяжність маршруту 14км, висоти 700м, тривалість переходу 

4год, туристичні об'єкти: скельний масив «Стінка» (1119м, урочище «Чорні млаки» - місце 

падіння метеорита в 1866р., урочище Прислунець; 

8) «г.Вежа» - протяжність маршруту 5км, тривалість до 2год, туристичні об'єкти: 

буковий праліс з рідкісною флорою. 

З вищенаведеного бачимо, що для кожної природоохоронної території характерні певні 

види екотуристичних занять. Так, для Карпатського БЗ - це екскурсії маркованими 

екологічно-пізнавальними стежками, пішохідний спортивно-оздоровчий (трекінг) та 

екоетнотуризм. В НПП «Синевир» це такі ж як у Карпатському БЗ та ще додається 

велосипедний, кінний, спортивне (аматорське) полювання та різновиди екстремального 

туризму (дельтапланеризм, парапланеризм). В Ужанському НПП - пізнавальні екскурсії 

маркованими маршрутами, лікувально-оздоровчий, гірськолижний, велосипедний, кінний та 

інші. Варто відмітити, що основне туристичне навантаження (тиск) припадає на найбільш 

«відпрацьовані», тобто розкручені маршрути. Тому необхідно здійснювати перерозподіл 

туристичних потоків із залученням та популяризацією нових, маловідомих маршрутів. Тут 

першочергове місце повинна посісти реклама як дійовий засіб інформаційного наповнення 

туристів та рекреантів. 

Мережа діючих туристичних маршрутів в межах природоохоронних територій 

Закарпаття характеризується чіткою орієнтацією на транспортні магістралі. Її удосконалення 
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дасть можливість створити нові пункти рекреаційного господарства для підвищення рівня 

інфраструктурного забезпечення нових маршрутів, які зменшать антропогенний тиск на 

основні і тим самим дозволять створити екологічний баланс довкілля. Нові транзитні 

туристичні маршрути, які пролягатимуть через територію парків досліджуваної території, 

збільшать можливість ознайомлення туристів із цікавими природними об'єктами. Такий 

підхід покращить територіальну організацію мережі туристичних маршрутів за рахунок її 

зв'язності та компактності. Упровадження розроблених заходів у практику діяльності 

природоохоронних територій Закарпаття не тільки збільшить кількість рекреантів та 

додаткові надходження коштів, а й призведе до зміни територіальної організації 

рекреаційних потоків у часі, що уможливить більш рівномірний тиск на природні ландшафти 

даних територій. 

Висновок. Отже, унікальність природно-територіального комплексу 

природоохоронних територій Закарпаття зумовлена особливостями їхнього розташування в 

межах різних фізико-географічних областей Українських Карпат. Характерними рисами 

сучасного стану природокористування на даних територіях є такі як: переважання 

одностороннього рекреаційного потоку із значним рекреаційним навантаженням на ПНП 

«Синевир» за дуже низького рекреаційного навантаження на інші території; необхідність 

стимулювання розвитку певних видів рекреації, для якої є весь необхідний природно-

ресурсний потенціал для розвитку зимової рекреації, бальнеологічного лікування, 

агротуризму тощо; неспроможність наявної туристичної інфраструктури задовольнити 

існуючий туристичний попит, особливо в часи пік (літній, зимовий сезони). Вирішення 

низки цих проблем можливе шляхом удосконалення структури природоохоронних територій 

та мережі туристичних маршрутів. 
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕСУВАНЬ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) 

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

 
Під час прийняття рішень при організації і проведенні пересувань військ командир вирішує 

задачі, що містять невизначеності внаслідок впливу факторів бойової обстановки та 

метеорологічних умов. Сучасною інформаційною технологією, що здатна враховувати 

математичні невизначеності та вирішувати подібні задачі, є система підтримки прийняття 

рішень. 

У статті розглядаються основоположні принципи створення системи підтримки 

прийняття рішень при організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ. 

Ключові слова: пересування військ, система підтримки прийняття рішень. 

 

Во время принятия решений при организации и проведении передвижений войск командир 

решает задачи, которые содержат неопределенность в результате влияния факторов боевой 

обстановки и метеорологических условий. Современной информационной технологией, которая 

способна учитывать математическую неопределенность и решать подобные задачи, является 

система поддержки принятия решений. 
В статье рассматриваются основополагающие принципы создания системы поддержки 

принятия решений при организации и осуществлении передвижений частей (подразделений) 

сухопутных войск. 
Ключевые слова: передвижение войск, система поддержки принятия решений. 
 

During the decision-making in the organization and conduct of the commander of army movements 

solves problems that include uncertainty in the result of the influence factors of the combat situation and 

weather conditions. Decision support system is a modern information technology, which can take into 

account the uncertainty and math to solve such problems. The article discusses the basic principles of 

decision support systems in the organization and implementation of the movement of parts (units) of 

army. 

Keywords: movement of army, decision support system. 

 

Вступ. Одним із головних принципів ведення сучасного бою є швидке проведення 

пересувань військ з метою виходу у встановлений район (рубіж) у визначений час в 

готовності до виконання бойових завдань. Частини (підрозділи) сухопутних військ можуть 

пересуватися шляхом здійснення маршу або маневру. До основних завдань, які вирішує 

командир при організації і здійсненні пересувань, відноситься вибір маршруту руху. Оцінка 

тактичних властивостей місцевості, всебічне вивчення бойової обстановки, прийняття 

рішення – це ті задачі, які командир має вирішувати оперативно та ефективно при виборі 

маршруту. 

Постановка завдання. На даний час інформатизація процесу підтримки прийняття 

рішень при виборі маршрутів руху знаходиться на недостатньому рівні. Інтенсивний 

розвиток інформаційних технологій, який зараз спостерігається, швидкоплинність сучасних 

бойових дій, новітні способи ведення воєнних операцій диктують необхідність створення 

комп’ютерної системи, яка призначена для скорочення часу, що необхідний для організації 

пересувань військ, та підвищення якості прийнятих командиром рішень. Такою системою, 

яка в змозі врахувати невизначеності, що виникають в процесі вибору маршрутів руху, є 

система підтримки прийняття рішень (СППР). 

Підхід до людино-машинної процедури прийняття рішень за допомогою СППР 

допоможе уніфікувати множину процесів і співвіднести їх з логікою роботи людини. 

Характерною рисою СППР є те, що система не вирішує поставлену задачу в автоматичному 

режимі, а пропонує можливі варіанти розв’язання, залишаючи функцію остаточного рішення 

для ОПР. 
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Результати дослідження. Спираючись на класичні завдання, що виконують СППР [1], 

та аналіз процесу організації та проведення пересувань військ [2], визначено функціональне 

призначення СППР при організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних 

військ: 

1) надання допомоги командирові у проведенні оцінки обстановки (ситуації), генерація 

спектру альтернативних маршрутів руху; 

2) забезпечення постійного обміну інформацією між користувачами; 

3) моделювання рішень, що приймаються; 

4) збір даних про результат реалізації прийнятих рішень та проведення оцінки 

результатів; 

5) донавчання на основі аналізу результатів прийняття рішень та оцінки їх 

ефективності. 

Склад робочої групи по створенню системи. У створенні СППР при організації і 

здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ беруть участь: експерт, 

інженер зі знань, ГІС-інженер і користувач, застосовуючи засоби побудови СППР. 

Загальна характеристика етапів проектування системи [3]. 

1. Етап ідентифікації. На даному етапі вирішуються наступні задачі. Обираються 

учасники робочої групи і встановлюється форма взаємин між ними. Наприклад, експерт 

може виступати або в ролі вчителя, або в ролі інформатора. Доцільною є така форма 

взаємин, при якій когнітолог послідовно звертається до експерта за консультаціями. 

Визначаються офіційно прийняті джерела знань (керівництва, довідкові матеріали і т. ін.). 

Виконання даної задачі є прерогативою експерта. 

Складається неформальний (вербальний) опис предметної області, який містить: 

загальну характеристику предметної області, склад розв’язуваних задач (підзадач), їх 

постановку та цілі рішення; 

передбачувану динаміку подій; 

доступні системі відомості про події, релевантні розв’язуваним задачам. 

2. Етап концептуалізації. Досвід розробки СППР показує, що на даному етапі експерт і 

когнітолог визначають основні об’єкти (поняття, відносини) і характер інформаційних 

потоків, необхідних для описування предметної області. Причому, знання подаються в 

межах однієї із задач, сформульованих на етапі ідентифікації. Для цього визначаються: 

мережна модель цільових установок (ММЦУ) задачі; склад об’єктів, релевантних 

термінальним підцілям задачі, класифікація їх у прийнятій структурі знань; склад первинних 

фактів і методи опрацювання їх для формування суджень у прийнятій системі об’єктів. 

3. Етап формалізації. На цьому етапі здійснюється опис компонентів знань про 

розглянуту задачу прийнятою мовою представлення знань (МПЗ) і специфікацій на 

програмні модулі, що забезпечують формування первинних фактів і виконання зазначених у 

ММЦУ дій. При виконанні цього етапу когнітолог спирається на список подій та їх пошук. 

4. Етап реалізації. На даному етапі немає необхідності звертатися за допомогою до 

експерта. Основним помічником когнітолога стає програміст, який за специфікаціями на 

модулі формування первинних фактів і виконання дій, складеними на етапі формалізації, 

здійснює розроблення їх, налагодження і внесення в бібліотеку програмних модулів 

(процедурна частина бази знань), а також погоджує з адміністратором системи необхідні 

доробки загальних інструментальних засобів у СППР. 

Наповнення декларативної частини бази знань рекомендується проводити в такій 

послідовності: формування опису глобальної цільової постановки задачі та можливого 

діапазону питань для звертання до даної цільової постановки; послідовний опис цільових 

постановок, що підпорядковуються глобальній цілі, і фактів, що зумовлюють досягнення їх; 

створення нових часткових прикладів об’єктів; заповнення (коригування) описів об’єктів і 

прив’язка первинних фактів до даних. При цьому декларативні знання, що вводяться, 

піддаються програмному контролю не тільки на відсутність синтаксичних помилок у 

формалізованих описах (задоволення правил побудови виразів на МПЗ), але й перевірці на 
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несуперечність і відсутність синонімії з наявними в базі об’єктами. Паралельно з цим може 

наповнюватися процедурна частина бази знань. 

5. Етап іспиту. Даний етап полягає в перевірці достатності (формальної правильності) 

знань, накопичених у СППР для розв’язку поставленої задачі та оцінювання якості 

(змістовної правильності) цього режиму шляхом проведення із системою серії машинних 

експериментів. Крім того, якщо реалізація знань про нову задачу супроводжувалася 

модифікацією наявної до цього концептуальної моделі предметної області, то аналогічним 

перевіркам у новій версії бази знань піддаються і ті задачі, яких так чи інакше торкнулася ця 

модифікація. 

Перевірку змістовної правильності виконує тільки експерт, тому що тільки він може 

визначити, чи отримані результати можна інтерпретувати як розв’язок задачі, чи не можна 

визнати прийнятними з погляду деяких практичних критеріїв. При цьому може виявитися 

необхідність у повторенні експерименту, причому наявна протокольна інформація може 

знадобитися для оцінювання якості розв’язку задачі. Для того, щоб прискорити цей процес і 

глибше зрозуміти предметну область, когнітолог повинен не тільки консультуватися з 

експертом, а й спостерігати за його роботою над конкретними задачами, з’ясовуючи, чому 

експерт виконав (не виконав) той чи інший етап рішення. 

6. Етап експлуатації. На даному етапі перевіряється придатність СППР для кінцевих 

користувачів. Тут система займається вирішенням усіх можливих задач при взаємодії з 

користувачами безпосередньо на місці їх роботи. До цього етапу слід переходити тільки 

після того, як система, на думку експерта, в змозі вирішувати практично всі необхідні задачі, 

щоб помилки в рішеннях не створювали у користувачів негативне уявлення про систему. 

На основі узагальненої структури розроблено концептуальну модель СППР при 

організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ (рис. 1).  
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Рис. 1. Концептуальна модель СППР при організації і здійсненні пересувань частин 

(підрозділів) сухопутних військ 

 

СППР складається з оболонки і власне системи підготовки рішення та включає 9 

підсистем, базу знань, базу геопросторових даних, бібліотеку функцій належності, 

обслуговуючий персонал (експерт, інженер зі знань, ГІС-інженер) та користувача системою. 

Підсистема введення початкових даних (ПВПД) призначена для вибору початкового та 
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кінцевого пунктів пересування, а також для вибору критерію, за яким буде визначатись 

раціональний маршрут (час проходження, прохідність, безпека). 

База геопросторових даних (БГД) призначена для зберігання геопросторових даних, 

необхідних для проведення розрахунків (рис. 2). 

  
Рис. 2. База геопросторових даних 

 

Об’єкти в ній представлені у закодованій формі просторовими координатами та їх 

характеристиками. БГД створюється з урахуванням законів картографічної генералізації в 

прийнятих для карт проекціях, розграфленні та системі координат і висот. 

БГД призначена для використання в інформаційно-аналітичних системах, що 

побудовані на базі ГІС-технологій, з метою вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на 

ній, виконання вимірювань, розрахунків та побудови моделей ситуацій і процесів, які 

відбуваються на місцевості. 

Структура БГД сформована на принципах об’єктно-орієнтованих систем і складається з 

елементів, об’єктів, узагальнюючих об’єктів і сегментів. Об’єктно-орієнтованою є 

інформаційна система, в якій окремі інформаційні блоки є об’єктами з сукупністю 

властивостей, при цьому, в залежності від взаємозв’язків, один об’єкт завжди наслідує 

частину властивостей іншого об’єкта. 

Основною структурною одиницею БГД є об’єкт, який може мати чисельну кількість 

елементів та входити до складу узагальнюючого об’єкту. Узагальнюючі об’єкти або 

самостійні об’єкти, що не входять до їх складу, поєднуються в сегменти. Всі структурні 

одиниці, як правило, зв’язані генетичними просторовими взаємовідносинами. 

БГД створюється у відповідності до [5] та складається з восьми сегментів. 

Перший сегмент. Математичні елементи, елементи планової і висотної основи (опорні 

пункти, пункти державної геодезичної мережі, точки мережі знімання, астрономічні пункти, 

нівелірні марки і репери, позначки висот). 

Другий сегмент. Рельєф суші (рельєф, виражений горизонталями або висотами на 

рівномірній чи нерівномірній сітці і форми рельєфу, які не виражаються горизонталями). 

Третій сегмент. Гідрографія (водойми, водотоки, джерела води) та гідротехнічні 

споруди. 

Четвертий сегмент. Населені пункти (населені пункти, окремі будівлі, елементи 

внутрішньої структури). 

П’ятий сегмент. Промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти. 

Шостий сегмент. Дорожня мережа (залізниці, шляхи, стежки) і дорожні споруди. 

Сьомий сегмент. Рослинний покрив і ґрунти. 
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Восьмий сегмент. Політико-адміністративний устрій, огорожі та окремі природні 

явища і об’єкти. 

Вся інформація, що міститься в БГД, поділяється на метричну та семантичну. 

Метрична інформація визначає характеристики графічного відображення точкових, лінійних 

і площинних об’єктів. Змістовні властивості об’єктів відображаються в семантичній 

інформації. Семантичну інформацію складає множина якісних і кількісних характеристик, 

які називаються атрибутами цих об’єктів. 

На даний час Центральним управлінням воєнно-топографічним та навігації Головного 

управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, одним із пріоритетних 

завдань якого є забезпечення військ (сил) цифровою картографічною інформацією, за 

допомогою пакета програм ArcGIS на територію України створено базу геопросторових 

даних SDE (на платформі Microsoft SQL) масштабу 1:200 000, яка за своєю детальністю 

задовольняє вимоги по плануванню маршу і може бути застосована в СППР при виборі 

раціонального маршруту руху для здійснення пересувань частин (підрозділів) сухопутних 

військ.  

Введення нових даних до БГД і оновлення існуючих здійснюється через підсистему 

введення та оновлення геопросторових даних. 

У базі знань зберігаються графічні образи (схеми) ситуацій, що найбільш часто 

зустрічаються у ході здійснення пересувань, а також знання, моделі та дані про предметну 

область – пересування військ (сил). 

Підсистема ГІС включає власне програмний продукт, призначений для збору, 

зберігання, аналізу та розповсюдження геопросторової інформації про об’єкти Земної 

поверхні, природні та суспільні процеси і явища [7]. 

Бібліотека функцій належності (БФН) містить функції належності  х , що необхідні 

для визначення раціонального маршруту за критерієм прохідності [8]. 

Для корегування функцій належності в СППР передбачено підсистему налагодження 

функцій належності (ПНФН). 

Підсистема логічного висновку (ПЛВ), використовуючи формалізовані знання та дані, 

генерує рішення задачі – спектр можливих маршрутів за певним критерієм. 

Підсистема представлення рішень і спілкування з користувачем (ППРіС) призначена 

для виведення результатів роботи СППР природною мовою. 

За допомогою підсистеми пояснення (ПП) користувач одержує необхідні пояснення 

про те, чому отримане конкретне рішення. 

Інформація про реалізацію згенерованих системою рішень збирається та аналізується 

підсистемою збору і аналізу даних про реалізацію прийнятих рішень (ПЗіАДРПР). На основі 

цієї інформації через підсистему донавчання (ПД) здійснюється донавчання СППР. 

Функціонування системи. Для початку роботи СППР при організації і здійсненні 

пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ користувачу необхідно ввести початкові 

дані за допомогою ПВПД. Для цього ПВПД звертається до БГД, далі засобами ГІС 

візуалізується електронна карта, на якій користувач визначає вихідний пункт і пункт 

призначення. 

Після цього користувачу пропонується обрати один з трьох варіантів функціонування 

системи: 

1) визначення спектру маршрутів за критерієм часу проходження; 

2) визначення спектру маршрутів за критерієм прохідності; 

3) визначення спектру маршрутів за критерієм безпеки. 

1) ПЛВ, звертаючись до БЗ і через підсистему ГІС до БГД, будує графову модель 

мережі доріг між вихідним пунктом і пунктом призначення. ПЛВ визначає спектр можливих 

маршрутів, починаючи від найкоротшого по довжині і закінчуючи найдовшим. Алгоритм 

знаходження найкоротшого шляху наведений у роботі [9]. 

2) Через ПВПД необхідно додатково обрати назви типів військової техніки та один з 

трьох погодних станів (суха погода, велика кількість опадів, стійка низька температура 
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повітря). Далі ПЛВ будує графову модель мережі доріг. Після цього підсистема ГІС 

звертається до БГД і аналізує місцевість, а саме визначає по відрізкам маршрутів величину 

крутизни схилу, тип ґрунту, глибину водних перешкод, відстань між деревами. Потім ПЛВ 

звертається до БФН і, згідно з даними, введеними користувачем та визначеними ГІС, 

розмічає граф функцією належності. Далі ПЛВ аналізує всі можливі маршрути за критерієм 

прохідності, використовуючи алгоритм, що наведений у роботі [8], та визначає спектр 

маршрутів від найлегшого до найскладнішого. 

3) ПЛВ, звертаючись до БЗ і через підсистему ГІС до БГД, будує графову модель 

мережі доріг вихідним пунктом і пунктом призначення. Далі ГІС аналізує місцевість та 

бойову обстановку, а саме визначає по відрізкам маршрутів значення факторів місцевості та 

бойової обстановки, що розглядаються у роботі [8]. 

Спираючись на дані, отримані за допомогою ГІС, БЛВ визначає спектр маршрутів від 

найбезпечнішого до найнебезпечнішого за алгоритмом, що є аналогічним до [9]. 

Результат роботи системи виводиться через ППРіС у вигляді перших 5 маршрутів, хоча 

за вимогою користувача може бути відображений весь спектр маршрутів. Якщо користувач 

бажає продовжити роботу системи за іншим варіантом, СППР повертається до ПВПД, де і 

обирається інший варіант роботи системи. 

На основі аналізу прийнятих командиром рішень відбувається донавчання системи (за 

допомогою ПДС). 

СППР при організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ 

носить зосереджений характер. В першу чергу, це пояснюється тим, що користування 

системою може відбуватися не лише в стаціонарних умовах (під час планування маршу), а й 

під час руху, коли внаслідок зміни бойової обстановки необхідно вносити зміни до маршруту 

руху. 

СППР встановлюється на персональний комп’ютер типу ноутбук, що виконаний у 

корпусі підвищеної міцності. Вимоги, що висуваються до апаратної частини, наступні: 

двохядерний процесор з тактовою частотою не менше 2,0 GHz; 

об’єм оперативної пам’яті – не менше 4 Гб; 

об’єм пам’яті відеокарти – не менше 1 Гб, тип відеокарти – дискретна; 

пристрій виведення – принтер або плоттер. 

Програмне забезпечення. Існує досить багато програмних продуктів, які носять назву 

ГІС. Широко розповсюдженою є ГІС MapInfo. Виробником ГІС MapInfo є MapInfo 

Corporation, США. В Росії створена ГІС „Карта”. В Україні є також свої ГІС, це „Око” і 

„Мара”. Основною ж ГІС, яку використовують Збройні Сили України та яка закуплена і 

стоїть на озброєнні ЗС України, є система ArcGIS – сімейство програмних продуктів 

американської компанії ESRI, одного з лідерів світового ринку ГІС. Найновіша версія – 

ArcGIS 10. ArcGIS дозволяє візуалізувати (представляти у вигляді цифрової карти) великі 

об’єми статистичної інформації, що має просторову прив’язку. В середовищі ArcGIS 

створюються та редагуються карти всіх масштабів. 

Система ArcGIS складається із платформи та модулів. Для функціонування СППР 

необхідні наступні складові ArcGIS: 

ArcView – набір потужних інструментів для картографування, створення звітів і 

картографічного аналізу. Включає додатки ArcMap, ArcCatalog і ArcToolbox; 

ArcEditor – включає всю функціональність ArcView та розширюється додатковими 

можливостями; 

ArcInfo – включає всю функціональність ArcEditor і розширюється додатковими 

інструментами просторового аналізу та обробки даних; 

ArcSDE – для зберігання просторових даних у СУБД, інтеграції з іншими 

інформаційними системами; 

ArcGIS Spatial Analyst – для проведення просторового аналізу, основаного на даних в 

растровому форматі; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ESRI
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ArcGIS 3D Analyst – для проведення просторового аналізу, основаного на даних у 

форматі тріангуляційної нерегулярної мережі. Також надає засоби тривимірної візуалізації; 

ArcGIS Geostatistical Analyst – для комплексного статистичного аналізу даних у 

растровому форматі; 

ArcGIS Survey Analyst – для аналізу геодезичних даних; 

ArcGIS Tracking Analyst – для візуалізації і аналізу даних, що збираються в режимі 

реального часу; 

ArcGIS Data Interoperability – для конвертації даних із різних ГІС-форматів; 

ArcScan – для автоматичної векторизації відсканованих матеріалів; 

TAB Reader – для прямого читання даних у форматах MapInfo TAB і MIF/MID; 

Smart Search – надає розширені можливості пошуку в ArcMap [10]. 

Висновки. 
1. Проектування СППР при організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) 

сухопутних військ складається з ряду взаємопов’язаних етапів: 

етап ідентифікації; етап концептуалізації; етап формалізації; етап реалізації;етап іспиту; 

етап експлуатації. 

2. Для забезпечення функціонування системи обгрунтовано структуру концептуальної 

моделі СППР при організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ, 

яка складається з оболонки і власне системи підготовки рішення та включає 9 підсистем, 

базу знань, базу геопросторових даних, бібліотеку функцій належності, обслуговуючий 

персонал (експерт, інженер зі знань, ГІС-інженер) і користувача системою. 

3. В роботі визначено принципи функціонування СППР. Командир може обирати один 

із трьох варіантів функціонування СППР, що найбільше відповідає бойовій обстановці на час 

прийняття рішення: 

визначення спектру маршрутів за критерієм часу проходження; 

визначення спектру маршрутів за критерієм прохідності; 

визначення спектру маршрутів за критерієм безпеки. 

4. При реалізації запропонованої СППР відпадає необхідність матеріальних затрат на 

блок ГІС, оскільки необхідні програмні продукти вже закуплені та стоять на озброєнні 

Збройних Сил України. Локальний характер системи обумовлює порівняно невисокі вимоги 

до апаратної частини, що також впливає на зниження собівартості СППР. 
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КРАУДСОРСИНҐОВІ ПРОЕКТИ: ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ В  

ГЕОПРОСТОРОВУ ІНФОРМАЦІЙНУ ОСНОВУ 

 

Розглядаються проблеми і напрямки розвитку геопросторових даних, зокрема, 

акцентується увага на зростанні впливу і доступності даних краудсорсинґу та можливостей 

інтегрування нових технологій в область збору і підтримки даних, а також, як дані тенденції 

впливатимуть на подальший розвиток геопросторової інформації. 

Ключові слова: краудсорсинґ, геопросторова інформація. 

 

Рассматриваются проблемы и направления развития геопространственных данных, в 

частности, акцентируется внимание на росте влияния и доступности данных краудсорсинґа и 

возможностей интеграции новых технологий в область сбора и поддержки данных, а также, 

как данные тенденции будут влиять на дальнейшее развитие геопространственной 

информации. 

Ключевые слова: краудсорсинґ, геопространственная информация 

 

This article reviews problems and directions of geospatial data, in particular, the attention is 

focused on the growing impact and data availability of crowdsourcing and oportunities to integrate new 

technologies into the sphere of data collecting and maintaining data, and how these trends will affect 

further development of geospatial information. 

Keywords: the geospatial information, crowdsourcing. 

 

Вступ та постановка завдання. Як відомо, в сучасних умовах застосування 

методології та відповідних розробок сприяють економічному і суспільному ефекту саме в 

тих країнах, де достатню увагу приділяють науці. Це, в повній мірі, стосується й 

географічної науки. Зокрема, у більшості європейських країн успішно розвиваються і зростає 

кількість досліджень міждисциплінарного характеру, тих, що одночасно охоплюють 

природні та суспільні системи і передбачають застосування широкого комплексу методів, 

насамперед геоінформаційного картографування [11]. 

Європейським вченим (і це можна віднести до вчених інших країн) довелось пройти 

декілька основних етапів еволюції думки: інвентаризація знань про навколишній простір 

(найближчий та віддалений) та спроби його картографічного відображення, дослідження 

нових територій та їх ресурсного потенціалу, дослідження взаємозв’язків та взаємовпливів 

широкого спектра явищ, об’єктів, процесів у різних просторово-часових проміжках. Загалом 

для європейської географії можна говорити про «період раціональної організації простору і 

дослідження нових суспільних явищ» [11, с.69]. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день у сучасній географічній науці вже 

створено потужний фундамент для практичної розробки геоінформаційних систем (ГІС) 

різного профілю, використання їх результатів у багатьох галузях. Вони інтегрують 

картографічну інформацію, дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та екологічного 

моніторингу, статистики, гідрометеорологічні спостереження тощо [4, 6-8, 10, 12, 13]. 

Стрімке зростання обсягів накопичення і використання геопросторової інформації 

сприяли появі картографічного моделювання і ГІС-аналізу.  

Досягнення комп’ютерної техніки сприяли тому, що разом із технікою до 

картографічного моделювання були залучені методи геоінформатики та комп’ютерної 

графіки, застосування яких разом з методологією математико-картографічного моделювання 

створило базу нового сучасного виду комп’ютерного (електронно-графічного) моделювання. 

Розподіл функцій між людиною та комп’ютером, інтерактивні методи вирішення 

картографічних завдань на автоматизованих системах обумовили й таку назву цього виду 

моделювання, як діалогове картографічне моделювання [7, 9]. 

Як відомо, сутнісну основу простору складають сучасні географічні теорії, практичні 

методики, моделі географічних знань суб’єктів, національних і корпоративних спільнот, які в 
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результаті формалізації та забезпечення доступу, перетворюються в геоінформаційні 

ресурси. 

На базі ГІС О.М. Берлянт висунув й обґрунтував теоретичну концепцію сучасної 

картографії, що реалізується в розвитку особливого напряму геоінформаційного 

картографування. О.М Берлянт визначив його витоки, акцентував увагу на інформаційно-

картографічному моделюванні геосистем, на інтеграції ряду галузей картографії на більш 

високому технологічному рівні, на розвитку системного картографування, базуванні на 

математичних методах і автоматизованих технологіях [1-3].  

Географічні бази даних для загального використання, разом з геопросторовими 

оглядачами (засобами перегляду) також змінюють спосіб організації робочих процесів і 

взаємодії. Веб-картографічні проекти і увага до них зростають. Цей новий вид публікації 

карт і є майбутнє традиційної картографії, природно, з цілою низкою нововведень, які 

можливі в новій технології.  

Використовуючи термін веб-картографія мають на увазі просторові дані, тобто дані, які 

включають координатну складову, що прив’язує їх до певного місця на місцевості. Одним з 

найважливіших завдань веб-картографії в сучасних умовах є полегшення роботи з 

просторовою інформацією у веб, пошук, прокладання маршрутів та інші послуги, засновані 

на розташуванні об’єктів (LBS – location-based services).  

Location-based service, LBS (англ. Служба, сутність якої полягає у розташуванні) - тип 

інформаційних та розважальних послуг, заснованих на визначенні поточного місця 

розташування мобільного телефону користувача. Візуалізаційні можливості сучасних 

мобільних телефонів (зокрема, смартфонів) дозволяють відображати на екрані електронні 

карти досить високої якості, що дозволяє використовувати LBS для вирішення різних бізнес-

задач, навігації та розваг. LBS не обов’язково використовують технологію GPS або A-GPS 

для визначення місця розташування. Розташування також може бути визначено з 

використанням базових станцій стільникових мереж GSM і UMTS, або за допомогою точок 

доступу Wi-Fi. У мережах UMTS точність визначення координат може досягати 50 метрів 

[14, 16]. 

Під «пошуком» в стільниковій LBS мається на увазі не визначення місця розташування 

власне мобільного телефону, а прив’язка його розташування до орієнтирів, нанесених на 

електронну карту LBS-системи оператором мережі або постачальником послуги і надається в 

простій і доступній для людини формі (наприклад, результатом роботи LBS-послуги є карта 

із зазначенням місця розташування абонента, надіслана за допомогою MMS [14]. 

Одними з найбільш відомих LBS-сервісів являються Foursquare - популярна 

американська геоконтекстна соціальна мережа та AlterGeo - найбільша і найвідоміша 

геосоціальна мережа в Росії. За оцінкою Pyramid Research, обсяг цього ринку в світі в 2010 р. 

склав $ 2,8 млрд, а в 2015 р. досягне $ 10,3 млрд [15]. 

Можна з впевненістю констатувати, що мобільні технології і технології, пов’язані з 

наданням послуг на основі місця розташування (LBS), корінним чином розширюють наші 

можливості щодо побудови та функціонування геопросторової інформаційної основи. Ми 

спостерігаємо широке поширення краудсорсинґу (crowdsourcing) - географічного знання, що 

регулярно вноситься і нарощується звичайними людьми. Краудсорсинґ (англ. crowdsourcing, 

crowd - «натовп» і sourcing - «використання ресурсів») - передача певних виробничих 

функцій невизначеному колу осіб (на підставі публічної оферти, без укладання трудового 

договору) [17]. Іншими словами - це залучення всіх бажаючих для вирішення конкретного 

бізнес-завдання. Причому в основі методу - добровільна участь без гарантованої винагороди 

учасників-ентузіастів. Краудсорсинґ виник з розрахунку на передбачуване бажання 

споживачів безкоштовно або за невелику ціну поділитися своїми ідеями з компанією, 

виключно через бажання побачити ці ідеї втіленими у виробництві.  

Експерти з геопросторових технологій стверджують, що ринок наборів даних в області 

навігації і LBS, який сьогодні розвивається, протягом найближчих років буде замінений 

краудсорсинґовими даними з OpenStreetMap і подібних ініціатив, тобто, зовсім скоро рівень 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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деталізації транспортних систем в рамках OpenStreetMap перевищить будь-які інші джерела і 

буде враховуватися і використовуватися по всьому світу.  

OpenStreetMap (OSM) - вільна карта світу, яка пропонує користувачам створювати 

карти / схеми міст, вулиць і доріг на даних, отриманих із супутникових знімків, або 

використовуючи GPS-треки [17]. Кожен, хто має GPS, може пройти по знайомих йому 

вулицях і відправити результат в загальну базу даних, де не тільки конкретна репрезентація а 

й вихідні, просторові дані доступні будь-якому користувачеві. Це і є краудсорсинґовий 

проект (некомерційний веб-картографічний проект), спрямований на створення силами 

спільноти учасників-користувачів Інтернету докладної вільної та безкоштовної географічної 

карти світу. 

Про беззаперечну важливість появи та впровадження зазначених вище нових 

геопросторових технологій свідчить проведення в Кореї в жовтні 2011 року першої зустрічі 

Експертної комісії ООН по Глобальному Управлінню Геопросторовою Інформацією 

(Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (GGIM), лейтмотивом якої 

був розгляд питань щодо майбутніх напрямків розвитку геопросторових даних.  

Зокрема, на думку експертів, в найближчі 5-10 років географічна інформація стане 

повсюдною практично в будь-якому аспекті державного управління та життя громадян. 

Швидше за все, буде значно покращено кризове реагування, насамперед, за рахунок 

широкого поширення більш точної, своєчасної та доступної інформації - можуть бути 

змінені траєкторії супутників, запущені БПЛА, результати краудсорсинґу можуть бути 

використані в реальному часі. Ці дані не тільки допомагатимуть негайному реагуванню, а й 

сприятимуть поліпшенню планування і довгострокового відновлення. Вони також 

сприятимуть вдосконаленню управління шляхом надання громадянам більш докладної 

інформації і надаватимуть можливість підтримувати економічне зростання за рахунок 

розширення системи планування ресурсів, а, отже, покращувати процес прийняття рішень 

[5]. 

Необхідно зауважити, що серед ключових напрямків розвитку геопросторових даних, 

варті уваги тенденції щодо зміни динаміки процесів збору даних за рахунок збільшення 

кількості сенсорів, що з’являтимуться в пристроях, які щоденно здійснюватимуть збір та 

надаватимуть користувачам геопросторові дані.  

Крім того, поява нових незалежних систем супутникової навігації (GNSS) вимагатиме 

паралельного розвитку систем уніфікації. Протягом п’яти років, модернізація GNSS серйозно 

вплине на всі рівні визначення місця розташування - від додатків, що потребують 

геодезичної точності, таких як визначення орбіт низьковисотних супутників і системи 

попередження землетрусів і цунамі, до рівня звичайного споживача в телефонах і КПК. 

Позиціонування буде більш точним [5]. 

Одним з ключових напрямків щодо розвитку геопросторової інформаційної основи 

стане створення нових даних на базі точних геопросторових даних, які використовуватимуть 

призначену для користувача інформацію із соціальних мереж і веб в реальному режимі часу, 

а зв’язок між геоданими і соціальними медіа та іншими мережами відіграватиме дедалі 

важливіше значення. 

Ще однією важливою тенденцією розвитку геопросторової основи покликані стати 

супутникові системи дистанційного зондування Земли, які продовжуватимуть 

вдосконалюватися і надаватимуть дані щодо будь-якої точки земної поверхні в будь-який 

момент часу, а інформація, що поставлятиметься в режимі реального часу зробить більш 

доступним динамічне моделювання.  

Висновки. Впровадження для геопросторової інформації нових методів спонукає 

розглядати проблеми зведення різних даних в одне ціле в керовані середовища, зокрема, 

коли отримання, обробка й поширення даних все більше проводяться в режимі «реального 

часу». В цьому аспекті важливу роль відіграють інструменти ГІС, адже вони підтримують 

краудсорсинґ, доповнюють методи збору і управління даними в організаціях. Деякі з цих 

інструментів вже доступні і дають користувачам можливість змінювати (виправляти і 
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доповнювати) географічну інформацію за допомогою будь-якого картографічного додатка в 

Мережі. 

На підставі дослідження основних напрямків розвитку геопросторової інформаційної 

основи можна з упевненістю констатувати, що нові геопросторові технології 

розвиватимуться швидше ніж законотворчість та управління, адже на сьогодні невпинно 

зростає і в вмайбутньому зберігатиметься тенденція до зростання обізнаності суспільства в 

галузі інформації з просторовою складовою, особливо у використанні Location Based 

Services. Світовий попит на LBS продовжить зростати і призведе до того, що геопросторові 

дані будуть використовуватися повсюдно. Також вбачається зростання кількості комбінацій 

даних дистанційного зондування (ДДЗ) з краудсорсинґовими даними для створення наборів 

даних, а дані, які отримуватимуться за допомогою краудсорсинґу стануть дешевше і точніше. 

Таким чином краудсорсинґові проекти відіграватимуть надзвичайно важливу роль в 

процесах подальшого розвитку та вдосконалення геопросторової інформаційної основи, а це, 

в свою чергу, сприятиме збільшенню доступу до широкого діапазону геопросторової 

інформації. 
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АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 

ВИХІДНИМИ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИМИ ДАНИМИ У ЛОКАЛЬНИХ ВІЙНАХ ТА 

АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ОСТАННІХ ЧАСІВ 

 
На основі аналізу забезпечення збройних сил країн НАТО та Російської Федерації 

вихідними топогеодезичними даними в локальних війнах та антитерористичних операціях 

останніх часів, розглянуто особливості та проблемні питання у галузі топогеодезичного 

забезпечення та шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: топогеодезичне забезпечення, топографічні карти, спеціальні карти, 

геоінформаційне забезпечення. 

 

На основе анализа обеспечения вооружённых сил стран НАТО и Российской федерации 

исходными топогеодезическими данными в локальных войнах и антитеррористических 

операциях последних времен, рассмотрены особенности  проблемные вопросы в области 

топогеодезического обеспечения и пути их решения.  

Ключевые слова: топогеодезическое обеспечение, топографические карты, специальные 

карты, геоинформационное обеспечение. 

 

The features of problematic issues in the field of topogeodesic provision and variants of their 

solutions are reviewed on the basis of analysis of original topogeodesic data provision for the armed 

forces of NATO countries and Russian Federation in recent local wars and antiterrorist operations. 

Keywords: topographic and geodetic support, topographic maps, specific maps, geo-information 

software. 

 

Вступ та постановка завдання. У збройних силах країн НАТО та Російської Федерації 

топогеодезичне забезпечення розглядається як необхідний і важливий вид забезпечення 

військ, який має на меті забезпечення військ топографічними і спеціальними картами, 

фотодокументами про місцевість, астрономо-геодезичними і гравіметричними даними, 

геоінформаційного забезпечення необхідними для планування і проведення  бойових дій 

військами (силами) з використанням усіх сучасних засобів збройної боротьби. 

Насамперед, це пов'язано з вирішенням задач підвищення ефективності застосування 

нової зброї і військової техніки, забезпечення  вихідними геодезичними даними підвищеної 

точності ракетних комплексів та артилерії, сухопутних військ, повітряних сил і військово-

морського флоту, створення на всі театри воєнних дій запасів топографічних і спеціальних 

карт, виготовлення фотодокументів про місцевість, цифрових та електронних карт, 

своєчасного і повного задоволення потреби в них видів збройних сил і родів військ та 

підрозділів інших силових структур, що залучаються до проведення операцій. Сучасний 

досвід участі збройних сил країн  НАТО та Російської Федерації у воєнних конфліктах 

останніх років показав, що ефективність застосування систем управління і зброї знаходиться 

в прямій залежності від інформаційного забезпечення і, зокрема, від повноти  і достовірності 

забезпечення військ (сил) вихідними топогеодезичними даними та геопросторовою 

інформацією про місцевість, яка використовується штабами і військами. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз результатів актуальних досліджень  з питань 

удосконалення системи топогеодезичного забезпечення Збройних Сил  України та її 

порівняння із аналогічними системами збройних сил найбільш розвинених країн світу 

свідчить про те, що сучасні принципи організації топогеодезичного та геоінформаційного 

забезпечення у Збройних Силах України впроваджуються недостатньо ефективно [1].  

Сьогодні стає очевидним, що подальше підвищення бойових можливостей військ 

неможливе без пошуку нових шляхів забезпечення військових формувань (і насамперед  

тактичного рівня) вихідними топогеодезичними  даними.   
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Очевидно, що пошуку таких шляхів щодо якісного топогеодезичного забезпечення 

Збройних Сил України повинен передувати глибокий аналіз організації системи 

топогеодезичного забезпечення збройних сил найбільш розвинених країн світу за досвідом 

воєнних конфліктів останніх років, функціонування системи отримання даних про місцевість 

у рамках не тільки Міністерства оборони, але і всієї держави. 

Основними  аспектами  цього аналізу  повинні бути: відповідність переліку та обсягу 

завдань із забезпечення інформацією про місцевість військ реальним фінансовим, 

матеріальним та інформаційним ресурсам країни; ефективність наявної системи пріоритетів 

користувачів геопросторової інформації в державі; можливість її швидкого реагування на 

завдання забезпечення військ інформацією про місцевість у будь-якому районі; наявність 

інформаційних джерел, адекватних вимогам до складу, якості і актуальності інформації про 

місцевість; відповідність наявних методів і технологій її створення, накопичення та 

використання  відповідно до реальних потреб військ, у тому числі і на перспективу; 

наявність необхідної кількості сил топографічної служби відповідної структури, спроможних 

забезпечити реальні потреби військ вихідною топогеодезичною інформацією.  

Метою даної статті є аналіз та узагальнення досвіду збройних сил  країн НАТО та 

Російської Федерації у локальних війнах та антитерористичних операціях останніх часів з 

питань удосконалення системи топогеодезичного та геоінформаційного забезпечення військ 

(сил), визначення зміни пріоритетів у системі топогеодезичного забезпечення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо як організовувалося та 

проводилося забезпечення збройних сил провідних країн світу топографічними картами, 

планами міст, спеціальними картами і фотодокументами про місцевість у останніх локальних 

війнах і збройних конфліктах в Іраку, на Балканах та на Північному Кавказі, проблемні 

питання та особливості забезпечення, що виникали, та шляхи їх вирішення. 

Напередодні конфлікту в зоні Перської затоки 1990-1991 років, аналіз стану в 

топогеодезичному відношенні району бойових дій – території Кувейту та Іраку фахівцями 

США показав, що є лише декілька аркушів топографічної карти регіону масштабу 1:50 000 та 

база даних для тактичного аналізу місцевості на папері і пластику (1:250 000). Але й ці 

матеріали виявилися неточними і неповними, а тому були визнані непридатними до 

використання. Фактично база даних для планування бойових дій була відсутня. 

Криза швидко розвивалася в районі, що не був завчасно підготовлений у 

топогеодезичному відношенні. Напередодні цих подій США припускали, що бойові дії 

можуть розгорнутися в Європі або на Корейському півострові, тому акцент був зроблений на 

завчасному створенні запасів стандартних топографічних карт і баз даних саме цих районів 

[2]. 

З такою ж проблемою зіткнулась топографічна служба збройних сил Великої Британії 

під час планування миротворчої операції на території колишньої Югославії у 1992 році. 

Єдиною сучасною картою цієї території була тактична пілотажна карта масштабу 1:500 000. 

На карті, призначеній для потреб авіації, були відсутні багато доріг, населених пунктів, 

мостів, об’єктів гідрографії, що зробило цю карту  малоефективною для сухопутних військ. 

Стандартна топографічна карта НАТО масштабу 1:50 000 цього регіону покривала всю 

територію Югославії, але інформація, що була відображена на картах, відповідала стану 

місцевості на 1958-1980 роки, в залежності від частини країни. Карта масштабу 1:100 000 на 

територію Югославії, що зберігалася в архівах топографічної служби збройних сил Великої 

Британії була виготовлена топографами Німеччини часів Другої світової війни. 

Подібну проблему довелося вирішувати і топографічній службі збройних сил 

Російської Федерації під час проведення першої антитерористичної операції 1994-1996 рр. у 

Чечні. Топографічні карти були головним інформаційним джерелом для командирів та 

штабів, але ступінь старіння їх була надзвичайно велика (10 років і більше). Якщо 

враховувати, що уже через 10 років половина інформації на топографічній карті може не 

відповідати дійсності, ефективно вести бойові дії з таким документом було неможливо [1]. 
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Ведення антитерористичної війни - принципово новий вид бойового мистецтва. Замість 

рубежів і районів оборони з'являються об'єкти терористичного нападу: міста, об'єкти 

інфраструктури, джерела техногенних і природних катастроф і т.п. Замість масованого 

застосування великих військових угруповань діють окремі підрозділи, що застосовують 

спеціальну тактику, у якій успіх визначається переважно можливостями кожного окремого 

бійця. Таким чином, необхідна принципово нова система керування, що дозволяє мати 

організаційну перевагу над супротивником. Система, що забезпечує не тільки ефективну 

організацію спеціальних операцій, але й можливості прогнозування терористичних нападів і 

їхнє попередження. 

Створення такої системи, основою якої є застосування інформаційних технологій, 

неможливо без організації відповідного інформаційного, у тому числі й геоінформаційного 

забезпечення силових відомств. Головна його мета полягає не тільки в одержанні даних про 

місцевість у вигляді електронних карт. Це завдання існуючої системи топогеодезичного 

забезпечення військ. Особливості антитерористичної війни вимагають залучення додаткової 

інформації про об'єкти інфраструктури міст і населених пунктів, наявності небезпечних 

техногенних і природних процесів, фізико-географічні властивості територій і т.п., 

необхідної для всебічного аналізу обстановки й можливих варіантів проведення операції. 

Причому не тільки в просторі театру воєнних дій або території, але й у просторі об'єкта, на 

якому може проводитися операція. І ці дані існують, але перебувають вони в різних 

відомствах і структурах. 

Однак їхнє створення здійснюється без необхідної координації, відомості про їхній 

склад, зміст і місце розташування для інших відомств малодоступні, ступінь готовності 

даних для використання в інформаційних технологіях керування - низька. Причина - 

відсутність геоінформаційного забезпечення силових відомств у вигляді цілісної системи 

керування формуванням і використанням геоінформаційних ресурсів на державному рівні, 

установленої як нормативно-правовими актами, так організаційними заходами. Спроби 

створити аналогічну систему виявилися невдалими з ряду підстав. 

Головна причина - "відомчий суверенітет". Крім того, впливає також і небажання брати 

на себе відповідальність за якість функціонування системи в цілому. Тим більше що такі 

можливості представляються існуючим дотепер розподілом повноважень між відомствами, 

коли ними вирішуються окремі завдання, не пов'язані з кінцевим результатом. Так, 

наприклад, Міністерство оборони, несе відповідальність за забезпечення військ, що 

плануються для застосування в тому числі на своїй території. Інші відомства, формуючи в 

процесі своєї діяльності аналогічні інформаційні ресурси на території України, за 

забезпечення військ, як правило, не відповідають. У результаті війська одержують не те, що 

треба, а те, що є. 

Іншою причиною відсутності цілісної системи геоінформаційного забезпечення 

державного рівня є прихильність стереотипам, що збереглися ще з минулого століття, 

забезпечення систем керування різного призначення інформацією про місцевість, коли 

основним джерелом такої інформації були топографічні карти. У результаті можливості, що 

представляються сучасною геоінформатикою для ефективного керування, у повному обсязі 

не використовуються. Наприклад, карти, у тому числі й електронні, називають 

"геоінформаційними даними", а наявні системи забезпечення цими картами органів 

керування різного призначення - "геоінформаційними". 

Але не береться до уваги те, що геоінформатика, у тому числі й військова, - це 

одержання й використання в системах керування різного призначення даних про просторово-

розподілені процеси в географічному, природному, соціально-економічному й іншому 

середовищах. А це вже не тільки карти. 

Сьогодні "відомчий суверенітет" приводить до того, що сформована система 

геоінформаційного забезпечення не здатна до самоорганізації й саморегулювання. 

Незважаючи на зусилля, дотепер так і не вирішене завдання створення єдиного 

геоінформаційного простору ні силових відомств, ні держави в цілому. Доцільною є модель 



 342 

організації геоінформаційних ресурсів, аналогічна тій, що використовується в США для 

безперешкодного доступу до таких ресурсів будь-яким користувачем. Пояснюється це 

потенційною ринковою вартістю оптимально організованих і доступних геоінформаційних 

ресурсів, що, безумовно, повинні бути використані для розвитку економіки. 

Проблеми, що виникли, потребували швидкого створення та оперативного оновлення 

топографічних, спеціальних, цифрових та електронних карт, створення цифрових моделей 

місцевості та цифрових матриць рельєфу. Ситуація, що склалася, була вирішена за 

допомогою оперативного отримання та опрацювання даних дистанційного зондування Землі 

та матеріалів аерофотозйомки, проведеної з безпілотних літальних апаратів. 

Так, напередодні війни у Перській затоці 1990-1991 років американські військові 

топографи, використовуючи знімки супутника «Лендсат», почали виготовляти фотокарти 

найбільш важливих районів Кувейту та Саудівської Аравії. Було виготовлено 38 

номенклатурних аркушів фотокарти масштабу 1:100 000, на яких відображено набагато 

більше елементів місцевості, ніж на стандартних топографічних картах. У карти масштабу 

1:50 000 вдруковувалась оперативна інформація про район бойових дій, яка готувалася 

центром обробки знімків. Також за знімками проводилася прив’язка елементів бойових 

порядків військ противника та визначалися координати цілей [3]. 

Продовжувалася ця робота і під час ведення бойових дій. Військові топографи 

оперативно виготовляли карти масштабу 1:100 000 (по картах 1:50 000), карти районів цілей, 

фотокарти (1:12 500), що монтувалися  зі  знімків,  отриманих  з  літака  U-2, супутників 

«Лендсат» і «Спот» (останній був наданий Францією). На цих фотокартах можна було знайти 

більшість іракських позицій і загороджень. З метою правильної інтерпретації на них 

наносилися розвіддані, а в карти масштабу 1:100 000 вдруковувалися зображення важливих 

для орієнтування об’єктів, що визначалися за знімками, отриманим з літака U-2. У карти 

масштабу 1:50 000 вдруковувалися зображення не тільки цих об’єктів, але й практично всіх 

бліндажів і загороджень противника, а також транспортних засобів. 

Об’єкти місцевості дешифрувалися за аерофотознімками і методом візуальної кореляції 

зображень переносилися на фотокарти, виготовлені за фотознімками із супутника «Лендсат», 

і лише потім відображалися на картах масштабу 1:50 000 [4]. 

Фахівці топографічної служби Великої Британії широко використовували цифрові 

космічні знімки супутника «Спот» для створення та оновлення топографічних та спеціальних 

карт території колишньої Югославії під час підготовки до проведення миротворчої операції.  

Аналогічна робота була проведена фахівцями топографічної служби збройних сил 

Російської Федерації щодо оперативного оновлення топографічних карт території Чечні та 

забезпечення військ оновленими даними. Напередодні бойових дій на південному сході 

Чечні за матеріалами аерофотозйомки військовими топографами були створені фотосхеми і 

фотоплани міст Аргун і Шалі, а також за матеріалами космічної зйомки оновлений план м. 

Гудермеса [5]. Ведення бойових дій на території Чечні показало, що топографічна карта в 

руках командира роти, взводу, бойової групи або бойової машини зберігається, як документ, 

не більше однієї-двох діб, у авіації: 3 – 5 бойових вильотів (а не 8 – 10, як написано в діючих 

нормах). Потім карта зношується через низьку якість паперу, а також відсутність навичок у 

користувачів правильного поводження з нею, і її необхідно міняти. Такий же термін 

придатності карти спостерігався в штабах частин і з’єднань. Під кінець добового бою 

склейка карт була так насичена обстановкою, що її неможливо було використовувати для 

управління частинами та підрозділами. Тому необхідно було її терміново замінити. При 

цьому найбільше витрачалися карти масштабів 1:50 000 і 1:100 000. Карти більш дрібних 

масштабів використовувались менше. Запасу карт на окремий батальйон вистачало на 6-10 

діб активних бойових дій. Велика витрата карт спостерігалась і в штабах. Усі повторні 

заявки частин задовольнялися в повному обсязі, але вже не за визначеними нормами, а за 

реальними  потребами [6]. Низка недоліків у забезпеченні військ топографічними картами 

була зумовлена відсутністю в штатах механізованих і танкових бригад мирного і воєнного 

часу рухомих засобів зберігання топографічних карт, а також фахівців топографічної 
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служби. Топографічна служба Північно-Кавказького військового округу здійснювала 

забезпечення топографічними картами частин і підрозділів інших силових відомств (МВС, 

МНС, прикордонних і залізничних військ тощо). Витрата карт через це значно зросла і 

довелось використовувати резерви Центру та за розпорядженням начальника Воєнно-

топографічного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації декілька 

разів здійснювати позапланове додрукування топографічних карт території Чечні масштабів 

1:50 000 – 1:200 000 [5]. 

Аналізуючи дії військових фахівців з питань топогеодезичного забезпечення збройних 

сил провідних країн світу в ході локальних війнах та антитерористичних операціях останніх 

часів щодо забезпечення військ вихідними топогеодезичними даними, необхідно  виділити 

ряд особливостей в організації топогеодезичного забезпечення військ (сил) та на їхній основі 

сформулювати  висновки та обґрунтувати напрямки розвитку, реалізація яких повинна 

сприяти підвищенню ефективності топогеодезичного забезпечення Збройних Сил України.  

Висновки: 

1. Звичайна топографічна карта як і раніше залишається основним інформаційним 

документом командирів і штабів, але норми забезпечення військ (сил) топографічними 

картами, планами міст, спеціальними картами і фотодокументами про місцевість при 

проведенні сучасних операцій оперативного угруповання військ (сил) не завжди 

відповідають дійсній потребі та потребують оперативного уточнення. У зв’язку з цим 

актуальними залишаються завдання щодо створення, своєчасного оновлення, зберігання та 

оперативного забезпечення потреб військ топографічними картами. 

2. Важливим напрямком удосконалення забезпечення військ (сил) топографічними 

картами є покращення якості паперу, на якому вони видаються. Тут потрібний пошук різних 

варіантів створення карт на витривалій, наприклад, синтетичній основі. Така карта може 

знайти широке використання в штабах. Звичайна ж топографічна карта, захищена 

синтетичною плівкою (тонким матовим пластиком), буде практична в польових умовах, 

стійка до механічних дій (перегинання), до вологості, тощо. Вона дозволить неодноразово 

наносити інформацію олівцем, кульковою ручкою, фломастером, чорнилами та витирати її за 

допомогою звичайної гумки або спиртового розчину. 

3. Потребують насичення додатковою інформацією плани міст. Досвід боїв у м. 

Грозному показав, що на полях або із зворотної сторони аркуша плану доречно показувати 

схеми основних перехресть, транспортних розв’язок, фотографії основних майданів, схеми 

орієнтування, перелік визначних об’єктів, схеми підземних комунікацій, тощо. 

4. Можливо слід розглянути варіант розміщення картографічної інформації з обох 

сторін аркуша карти: на одній – основна інформація, на зворотній – довідкова. Наприклад, з 

однієї сторони – карта масштабу 1:50000, з іншої – схема найбільшого населеного пункту 

масштабу 1:10 000 даного номенклатурного листа. 

5. Відбувся зсув акцентів убік оперативного виготовлення в польових умовах 

необхідних документів про місцевість, тобто всі необхідні документи про місцевість повинні 

виготовлятися там, де знаходяться війська.  

6. Домінуючим став перехід до цифрових технологій картографічного виробництва. 

7. Набули широкого впровадження у війська нетрадиційні види топографічних 

документів – такі, як цифрові ортофотознімки, фотокарти, просторові моделі місцевості, 

цифрові карти і бази даних,  призначені для використання в автоматизованих системах 

аналізу місцевості й планування бойових дій. 

8. Для міжвідомчої координації процесу формування геоінформаційних ресурсів, 

організації забезпечення ними не тільки силових відомств, але й органів керування держави 

повинна бути створена спеціальна структура, що має статус загальнодержавної служби. З 

огляду на пріоритети оборони й безпеки держави й необхідність ефективної координації 

зусиль відомств, що створюють геоінформаційні ресурси, ця структура повинна 

підпорядковуватися безпосередньо голові уряду або міністрові оборони. 
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9. Замість державного замовлення на виконання геодезичних і картографічних робіт 

роздільно - в інтересах соціально-економічного розвитку держави й в інтересах національної 

оборони й безпеки держави - ввести державне замовлення на єдине геоінформаційне 

забезпечення органів керування держави, у тому числі силових відомств. Це дозволить не 

тільки сконцентрувати ресурси, а й забезпечити адресну відповідальність за досягнення 

кінцевої мети. 

10. Розробити необхідну нормативно-правову основу функціонування системи 

геоінформаційного забезпечення органів керування держави із пріоритетом інтересів його 

оборони й безпеки. 

11. Таким чином, підбиваючи підсумок вищевикладеному, можна зауважити, що роль 

топогеодезичного та геоінформаційного забезпечення в бойовому забезпеченні оперативного 

угруповання військ, яке створюється в особливий період та під час локальних війнах та 

антитерористичних операціях останніх часів, значно зростає. Особливої значимості 

набувають питання комплексного застосування сил (даних) космічної, повітряної та 

агентурної розвідки для оперативного уточнення на топографічних те електронних картах 

координат об’єктів, планів міст, даних про місцевість тощо [1]. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК 

(СИЛ) В ОПЕРАЦІЇ, ЯК СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
У статті розглянуто процес функціонування системи топогеодезичного забезпечення 

військ (сил), як системи масового обслуговування. 

Ключові слова: топогеодезичне забезпечення, топографо-геодезичні засоби, дисципліна 

обслуговування, заявки, стаціонарність. 

 

В статье рассмотрен процесс функционирования системы топогеодезического 

обеспечения войск (сил), как системы массового обслуживания. 

Ключевые слова: топогеодезическое обеспечение, топографо-геодезические средства, 

дисциплина обслуживания, заявки, стационарность. 

 

Thе article deals with the process of functioning of the troops (forces) survey support system as the 

queuing system. 

Keywords: survey support, topographic and geodetic means, service procedure, application forms, 

stationarity. 

 

Вступ та постановка задачі. Методи кількісної оцінки впливу різних факторів на 

підсумкові показники діяльності окремих топогеодезичних частин та підрозділів 

топографічної служби під час виконання заходів топогеодезичного забезпечення військ (сил) 

в операції та математичні методи і прийоми, які дозволяють знайти найкращі чи близькі до 

них рішення в управлінні підрозділами топографічної служби і організації топогеодезичного 

забезпечення – одне із головних питань діяльності топографічної служби, яке потребує 

постійної уваги та вдосконалення.  

Питання топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції та управління 

частинами і підрозділами топографічної служби, як у повсякденній діяльності так і під час 

планування та проведення операцій, досягли такого рівня складності, при якому управління 

частинами і підрозділами та організація виконання топогеодезичних робіт звичайними 

методами стали далеко не ефективними. 

Застосування теорії імовірностей дозволяє здійснити наукове передбачення результату 

процесу (явища) при різних варіантах основних параметрів і визначити найбільш ефективні 

їх реалізації. 

Метою даної статті є подання системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в 

операції, як системи масового обслуговування.  

Виклад основного матеріалу. Теорія масового обслуговування, яка по суті є розділом 

теорії імовірностей, в останні десятиліття знаходить все більше застосування у різних 

областях науки і практики. В цілому ця теорія базується на вирішенні імовірністних задач, 

які пов’язані з роботою систем масового обслуговування, що дозволяють визначити 

залежності між потоком вимог (заявок), що поступають, продуктивністю окремого каналу 

(кількості каналів) та ефективністю обслуговування. 

При цьому система масового обслуговування вважається заданою, якщо визначені: 

вхідний потік вимог (заявок) на виконання робіт від деякого джерела (замовника); 

джерело має необмежену кількість однорідних вимог, які розрізняються моментами 

надходження їх в систему; 

система обслуговування, яка складається із вузлів (пристроїв, приладів, підрозділів), 

що дозволяють обслужити (виконати) вимоги (заявки); 

час обслуговування (виконання) вимог заявки кожним вузлом (приладом, підрозділом); 

дисципліна очікування – сукупність правил, які регламентують кількість вимог 

(заявок), що знаходяться в системі в один і той же момент часу; 
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дисципліна черги – сукупність правил, у відповідності з якими вимога (заявка) віддає 

(чи не віддає) перевагу тій чи іншій черзі (приладу, підрозділу); 

дисципліна обслуговування – сукупність правил, у відповідності до яких вузол (прилад, 

підрозділ) вибирає вимогу (заявку) на обслуговування. 

Процес забезпечення військ (сил) і систем зброї вихідною топогеодезичною 

інформацією в операції являє собою потік заявок на забезпечення цією інформацією. Заявки 

на топогеодезичну інформацію виконуються в системі топогеодезичного забезпечення 

визначеним складом сил і засобів. У цьому випадку війська представляють собою джерело 

(замовник), із якого поступає необмежений однорідний потік вимог, який входить у систему 

обслуговування (систему топогеодезичного забезпечення). Остання подана обслуговуючими 

елементами (частинами, підрозділами), які виконують вимоги (заявки), що поступають у 

визначений час з заданими параметрами. 

До обслуговуючих елементів топогеодезичного забезпечення в операції, що 

забезпечують виконання вимог (заявок), які поступають у визначений час від військ (сил) 

відносяться, як частини топографічної служби безпосереднього підпорядкування 

(топогеодезичні, картографічні і фотограмметричні), так і додані частини та підрозділи 

топографічної служби безпосереднього підпорядкування начальнику топографічної служби 

Збройних Сил України, за допомогою яких виконуються заявки.  

У залежності від складу сил і засобів топографічної служби, що задіяні при організації 

топогеодезичного забезпечення операції, заявки, які поступили в систему на видачу 

необхідної топогеодезичної інформації можуть бути виконані одночасно і повністю чи, при 

недостатній кількості сил і засобів, з затримкою (очікуванням). 

Дисципліна черги і обслуговування вважається упорядкованою, тобто вимоги, що 

поступили розміщуються в черзі останніми (в порядку надходження), обслуговування заявок 

проходить в порядку їх надходження у канал обслуговування.  

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що процес забезпечення військ (сил) 

вихідною топогеодезичною інформацією являє собою систему масового обслуговування із 

заданими параметрами: 

вхідним потоком заявок від військ на виконання топогеодезичних робіт та видачі їм 

необхідної топогеодезичної інформації; 

системою топогеодезичного забезпечення, яка включає сили і засоби топографічної 

служби, що виконують заявки які надходять (під силами і засобами розуміється особовий 

склад та матеріальні засоби топогеодезичних частин і підрозділів, складом яких можуть 

виконуватися завдання по топогеодезичному забезпеченню військ (сил)); 

часом обслуговування заявок на вихідну топогеодезичну інформацію кожним 

підрозділом, частиною; 

дисципліною очікування, яка регламентує виконання всіх заявок, що поступили, без 

очікування ( якщо можливості системи топогеодезичного забезпечення співпадають з 

обсягом заявок які поступили) чи з очікуванням, але не більше заданого часу, якщо 

можливості сил і засобів системи топогеодезичного забезпечення нижче обсягу заявок, що 

поступили. 

Визначальним в рамках функціонування системи масового обслуговування є потік 

подій. В нашому випадку під потоком подій будемо розуміти послідовність заявок (Nі), які 

поступають послідовно у систему топогеодезичного забезпечення в проміжки часу Ті, та в 

сукупності складають тривалість операції (бойових дій): 

1 2 i nT T T ... T ... T     
, 

де T – тривалість операції; 

     Ti – і-й проміжок часу (і = 1…n). 

Основними характеристиками потоку подій (заявок) є: 

середній час обслуговування, щільність вимог, ординарність, відсутність наслідків та 

інтенсивність надходження заявок відносно швидкості обслуговування. 

Середній час обслуговування однієї заявки визначається математичною залежністю: 
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де tср – середній час обслуговування однієї заявки; 

Ni – число заявок, які поступили в і-й проміжок часу; 

n – число з'єднань і частин в інтересах яких виконуються заявки. 

Моменти надходження заявок в систему топогеодезичного забезпечення являють 

собою випадковий процес. У більшості випадків тривалість обслуговування кожної заявки 

також випадкова.  При цих умовах щільність потоку заявок буде являти собою: 

а) математичне очікування кількості заявок, які поступили в систему обслуговування за 

одиницю часу (щільність потоку вимог): 
1

iN T  
, 

де λ – щільність потоку заявок на одиницю часу; 

б) математичне очікування кількості заявок (μ), які виконані за одиницю часу (Ті): 
1

i ñðT   
. 

В теорії імовірності потік подій вважається ординарним, якщо імовірність потрапляння 

на елементарну ділянку Δt двох чи більше подій надзвичайно мала у порівнянні з 

імовірністю потрапляння однієї події. 

У загальному випадку кількість заявок на топогеодезичну інформацію, які поступають 

у систему топогеодезичного забезпечення випадкова по числовому показнику. У той же час, 

у межах фіксованої одиниці часу (наприклад – доба) це число практично постійне. Отже, 

прийнявши кількість заявок, які поступили за одиницю часу, за одну заявку, можливо 

стверджувати, що потік заявок на топогеодезичну інформацію в межах однієї операції буде 

ординарним. Крім того, із теорії імовірностей відомо, що 4…6 неординарних потоків подій, 

які розглядаються в сукупності, представляють собою ординарний потік подій. 

Надходження заявок на топогеодезичну інформацію в систему топогеодезичного 

забезпечення не залежить одна від одної, тобто не взаємозалежні. Отже, потік заявок від 

військ (сил), які поступають у систему топогеодезичного забезпечення, є потоком без 

наслідків. 

Висновки. Таким чином, потік заявок на топогеодезичну інформацію має властивості 

стаціонарності, ординарності і не має післядії, що дозволяє вважати його найпростішим. Із 

цього випливає, що за всіма основними ознаками процес топогеодезичного забезпечення 

військ (сил) в операції можливо розглядати як систему масового обслуговування. 

Зазначене ляже в основу подальших досліджень з питань удосконалення системи 

топогеодезичного забезпечення Збройних Сил України. 
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ТРАНСКОРДОННИЙ ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ  

 
Враховуючи рівень співробітництва між Закарпаттям та країнами Карпатського 

єврорегіону, а також, зважаючи на рівень розвитку туризму у даному регіоні зокрема, визначено 

та виділено основні передумови та можливості для формування та ефективного 

функціонування транскордонного туристичного кластеру. 

Ключові слова: транскордонний туристичний кластер, туристична індустрія, єврорегіон, 

міжнародне співробітництво у сфері туризму. 

 

Учитывая уровень сотрудничества между Закарпатьем и странами Карпатского 

еврорегиона, а также, учитывая уровень развития туризма в данном регионе в частности, 

определены и выделены основные предпосылки и возможности для формирования и 

эффективного функционирования трансграничного туристического кластера. 

Ключевые слова: трансграничный туристический кластер, туристическая индустрия, 

еврорегион, международное сотрудничество в сфере туризма. 
 

Considering cooperation level between Transcarpathia and the countries of Karpatsky euroregion, 

and also, considering a tourism level of development in the given region in particular, the basic 

preconditions and possibilities for formation and effective functioning transboundary tourist сluster are 

defined and allocated. 

Keywords: transboundary tourist cluster, the tourist industry, euroregion, the international 

cooperation in tourism sphere. 

 

Постановка проблеми. Туризм є одним з найперспективніших напрямків розвитку 

економіки регіону, проте регулювання даної галузі у межах Карпатського єврорегіону 

потребує вдосконалення. Між країнами-учасницями регіону неодноразово були підписані 

міжнародні дво- та багатосторонні договори, які визначали основні цілі, напрямки розвитку 

туризму, права та обов’язки учасників, а також були реалізовані проекти в рамках програм 

стратегічного розвитку даної території. Проте туристична галузь є повністю самодостатньою 

і сприяти її розвитку неможливо лише в рамках окремих угод. Для цього необхідний 

комплексний підхід, який надав би можливість забезпечувати стабільний та ефективний 

розвиток галузі у всіх країнах Карпатського єврорегіону, який би визначав основні проблеми 

розвитку галузі, а також методи їх управління та вирішення, дав би змогу розв’язати питання 

фінансування необхідних проектів, забезпечував контроль за реалізацією програм та 

проектів. Це можливо здійснити за допомогою створення транскордонного туристичного 

кластеру. 

Особливості формування та функціонування кластерів досліджували у своїх працях 

такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як М. Портер,  С. Соколенко,  М. Войнаренко, Н. Мікула, 

О. Дейнека. 

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні доцільності створення транскордонного 

туристичного кластеру в межах Карпатського єврорегіону. 

Постановка завдання. Для досягнення мати даного дослідження необхідно: 

1. проілюструвати передумови та можливості для формування транскордонного 

туристичного кластеру; 

2. висвітлити основні проблеми, які перешкоджають розвитку туристичної галузі за 

використання кластерної моделі; 

3. вивчити зарубіжний досвід функціонування туристичних кластерів. 

Результати. Карпатський єврорегіон в цілому та Закарпатська область зокрема 

володіють значним природним, рекреаційним та культурно-історичним потенціалом, що в 

сукупності формує основу для розвитку туристичної індустрії, яка є перспективною з 
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погляду функціонування різноманітних видів туризму: пізнавального, сільського, 

гірськолижного, оздоровчого.  

Розвиток туризму в регіоні можна розглядати як ефективний засіб підвищення 

економічного і соціального стану, покращення інвестиційного та підприємницького клімату, 

підвищення рівня зайнятості населення, формування відповідного іміджу регіону.  

Вчений М. Портер визначає кластер як «зосередження в географічному регіоні 

взаємозалежних підприємств та установ у границях окремої області … багато кластерів 

включають органи влади та інші установи, такі як університети, центри стандартизації, 

торговельні асоціації, які забезпечують утворення, спеціалізоване перенавчання, інформацію, 

дослідження та технічну підтримку» [1]. 

Туристичний кластер – це ключова організаційна основа, яка поєднує підприємства 

туристичної та інших суміжних галузей у єдину систему, що дає змогу реалізувати 

пріоритетні задачі, які стоять перед підприємствами, установами, організаціями та сприятиме 

посиленню конкурентних переваг цього регіону.  

Метою створення транскордонного туристичного кластеру є сприяння стійкому 

економічному та соціальному розвитку Карпатського єврорегіону, формування 

взаємозв’язків і мереж співробітництва між підприємствами, організаціями і установами 

країн-учасниць регіону.  

Туристична індустрія України значно відрізняється від туристичної сфери країн 

Європейського Союзу, навіть незважаючи на те, що дана індустрія у нашій державі 

розвивається досить динамічно, є значні напрацювання, реалізовані відповідні програми, 

проекти. Однак залишається ще цілий ряд невирішених проблем та завдань.  

Водночас наближення кордону Європейського Союзу до України, подібність 

природного, рекреаційного потенціалу, спільність історичного та культурного розвитку, 

стабільне економічне співробітництво у межах Карпатського єврорегіону дозволяють 

стверджувати про можливість та необхідність використання переваг транскордонного 

співробітництва для посилення конкурентоспроможності транскордонного регіону на основі 

використання кластерної моделі розвитку. 

Передумовами створення транскордонного туристичного кластеру є:  

1. Туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку регіону, що підтверджується 

значною кількістю реалізованих спільних транскордонних проектів та програм у даній сфері.  

2. Якщо прослідкувати динаміку туристичних потоків зо останні декілька років, то 

можна стверджувати, що обсяги взаємних туристичних обмінів в прикордонних регіонах 

зростають.  

3. Природно-кліматичні особливості та природно-ресурсний потенціал, забезпечують 

можливість розвитку різних видів туризму в межах транскордонного регіону, незалежно від 

сезонності.  

4. Наявність спільного історичного минулого, унікальних архітектурних та культурних 

пам’яток, що становить цінність для розвитку пізнавального туризму в транскордонному 

регіоні та створюють умови для створення спільних транскордонних туристичних продуктів 

та маршрутів. 

5. Підготовку кваліфікованих кадрів для туристичної сфери забезпечує розвинена 

мережа навчальних закладів за спеціальностями «Туризм», «Готельне господарство» та 

«Організація обслуговування в готелях і туристських комплексах». В прикордонних регіонах 

країн-учасниць КЄ, зокрема Польщі підготовку здійснюють 11 навчальних закладів за 

переліком спеціальностей, який суттєво відрізняється від спеціальностей українських 

навчальних закладів. Налагодження взаємозв’язків між навчальними закладами та 

туристичними підприємствами в межах кластеру дасть можливість реалізувати спільні 

освітні проекти з метою формування нових транскордонних туристичних продуктів, 

розробки нових туристичних маршрутів та покращення стану туристичної індустрії загалом 

[2].  



 350 

6. Сприятливе географічне розташування на перетині транзитних міжнародних шляхів 

(автомобільних, залізничних та авіаційних), що дає змогу оптимізувати потоки 

подорожуючих.  

7. Значна кількість закладів розміщення туристів, які мають відносно низькі 

коефіцієнти завантаженості протягом року, а співробітництво на основі впровадження 

кластерної моделі розвитку туризму в транскордонному регіоні дозволить активізувати 

туристичні підприємства та забезпечити вищий рівень використання потужностей закладів 

розміщення у регіоні за рахунок створення комплексного туристичного продукту. 

Незважаючи на те що питання формування та функціонування кластерів, зокрема і 

туристичних кластерів як один з ефективних засобів підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції та послуг викликає зростаючий інтерес в наукових колах та 

підприємницькому середовищі, а також реалізовано низку проектів, заходів у рамках 

програм добросусідства, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності України, 

кількість кластерів в Україні збільшується повільно. Це обумовлено низкою факторів: 

1. відсутність відповідного визначення «кластера», його видів у законодавстві України, 

невизначеність щодо створення кластерів в Україні, в тому числі транскордонних; 

2. відсутність достатнього інформаційного забезпечення щодо створення та 

функціонування кластерів в Україні; 

3. внаслідок недостатнього інформаційного забезпечення та неповного розуміння 

принципів діяльності кластерних малі та середні підприємства не зацікавлені об'єднуватись у 

великі виробничі мережі; 

4. незначний досвід функціонування кластерів у державі, особливо це стосується 

туристичної індустрії; 

5. даний регіон не є інвестиційно привабливим, що створює перешкоди для потоку 

значних інвестиційних коштів. 

Мовні бар’єри, відмінності у ментальності учасників, інституційна дистанція між 

органами влади та іншими установами та організаціями регіонів сусідніх країн, відмінності у 

законодавстві, у принципах управління економікою, у регіональній політиці є додатковими 

перешкодами для створення транскордонного туристичного кластеру. 

Успішним прикладом для створення транскордонного туристичного кластеру є досвід 

Калабрії (Італія), де в 1997-2000 рр. був реалізований проект під назвою „ Альянс для 

розвитку бізнесу і створення робочих місць у сільській місцевості”. Хоча регіон був досить 

багатий на природні ресурси, однак створення подібного проекту було зумовлено 

віддаленістю від розвинутих промислових центрів, великого рівня безробіття, міграції 

населення. Кінцевою метою проекту стало створення  асоціації „Alliance – 2000”, що дала 

змогу підвищити якість агротуристичної продукції і послуг. Найважливішими принципами 

роботи асоціації є: створення сильної інноваційної мережевої структури-кластеру; створення 

нової моделі залучення й обслуговування туристів; організація допомоги мережі кластеру; 

кооперація з місцевою адміністрацією і т.д. [2]  

Висновки. Проаналізувавши викладений матеріал, можна стверджувати, що створення 

транскордонного туристичного кластеру є ефективним методом підвищення рівня розвитку 

туристичної індустрії регіону, дасть змогу покращити якість туристичної продукції, 

поліпшити рівень взаємозв’язків між підприємствами, навчальними закладами, органами 

влади, знизити бар’єри виходу на нові ринки, сприяти розвитку суміжних секторів у 

економіці, зменшити рівень безробіття. 
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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 - 2 см. 

При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 

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 – 12 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 (03689, м. Київ, вул. Ломоносова,81. 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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