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основі яких лежать алгоритми, які описують дії експерта. Використання запропонова-

них  інтелектуальних моделей і їх програмної реалізації трасової фільтрації в порівнян-

ні із класичними методами внутрі-оглядової обробки дозволяє суттєво збільшити ефек-

тивність виділення оцінок повітряних об'єктів на тлі відбиттів, які заважають.  

 

Список використаних джерел 

 

1. Жирнов В. В. Картинные методы извлечения и анализа радиолокационной ин-

формации в обзорных РЛС / В. В. Жирнов, А. И. Дохов // Прикладная радиоэлектрони-

ка. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – Том 3, № 1. – С. 29-34. 

2. Справочник по радиолокации в 2 кн. под ред. М. И. Сколника. – М.: Техносфера, 

2014. – 672 с. 

3. Shubin I. Practical Application of Formal Representation of Information for Intelligent Ra-

dar Systems /I.Shubin, S. Snysar, S. Slavgorodsky, V. Zhyrnov//5th International Scientific-

Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), 

2018 / Ukraine, Kharkiv, 9-12 Oct. 2018. 
 

Данилов А.Д. 
 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАННЯОРІЄНТОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖ В ІНТЕРНЕТІ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ 

СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ 
 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації є одним з основних завдань держави, адже саме від 

якості підготовлених фахівців залежить ефективність функціонування всіх секторів діяльно-

сті держави та суспільства. Особливо важливою є підготовка фахівців, робота яких пов´язана 

із забезпеченням сталого функціонування суспільства. До таких первинних сфер діяльності 

належать органи охорони здоров’я, органи охорони правопорядку, органи держуправління, 

органи контролю та забезпечення екологічної безпеки держави та інші.  

Однак важливою є не тільки первинна підготовка фахівців в університетах, що фактично 

дають базові знання з напряму подальшої діяльності та формують набір професійних компе-

тенцій відповідно до обраної спеціалізації. Важливою складової ефективного сучасного фахів-

ця є саме постійне підвищення інтелектуального капіталу та формування нових компетенцій. 

В сучасних умовах функціонування суспільства обсяг необхідної інформації постійно 

збільшується, що відповідно впливає на вимоги, що формуються до представників окре-

мих професій. Для представників сил охорони правопорядку отримання актуальної необ-

хідної інформації є особливо важливим, адже саме від їх обізнаності та прийнятих рішень, 

на основі отриманої інформації, може залежати життя людини. Також важливим є своєча-

сне інформування представників правопорядку про зміни законодавства в Україні, в зруч-

ній для них формі, що дозволяє їм ефективно діяти у межах правового поля. 

Для вирішення питань розповсюдження інформації між співробітниками сил охорони 

правопорядку та студентами університетів, пов´язаних з підготовкою таких фахівців, про-

понується використовувати сучасний інструмент управління знаннями – знанняорієнтовані 

соціальні мережі в Інтернеті. Особливістю зазначених соціальних мереж є використання 

системологічного підходу та сучасного методу ноосферного етапу розвитку науки – систе-

мологічного класифікаційного аналізу[1] під час побудови та подальшого використання 

знанняорієнтованої соціальної мережі в Інтернеті. Це дозволяє: сформувати структуру ме-

ню соціальної мережі з урахуванням призначення функцій (дозволяє уникнути перетину 

функцій та робить меню інтуїтивно зрозумілим для користувачів); сформувати систему 

перехресних посилань за допомогою семантичної мережі побудованої відповідно до пот-

реб предметної галузі та з урахуванням ієрархічних відносин між об’єктами. 
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Для ефективного функціонування запропонованих знанняорієнтованих соціальних 

мереж в Інтернеті необхідно врахувати наступні фактори [2]: 

 меню і структура соціальної мережі повинні бути максимально орієнтовані на 

користувача (пропонується використовувати метод системологічного класифікаційного 

аналізу, що дозволить уникнути перетину понять) [3]; 

 розробити структуру мотиваційних методів з метою залучення студентів, вчених і 

експертів до спільної роботи та вирішення практичних завдань. Взаємодія фахівців має 

ґрунтуватися на зацікавленості в спілкуванні та вирішенні поставлених завдань; 

 впровадити в ЗВО систему взаємодії між студентами молодших і старших курсів, 

випускниками минулих років і викладачами. 

Використання  знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для підвищення 

якості підготовки майбутніх фахівців та кваліфікації вже працюючих спеціалістів в га-

лузі охорони правопорядку дозволить [2]: 

 підвищити конкурентоспроможність випускників, адаптувавши їх знання до 

сучасних вимог та особливостей реальної роботи; 

 підвищити соціальний капітал випускників та співробітників організацій, що 

дозволить покращити зв´язок між підрозділами по всій країні; 

 знайти нові ідеї та цінних співробітників для представників силових структур; 

 прискорити обмін знаннями та вирішення типових проблем в предметній галузі; 

 оперативно впроваджувати сучасні технології в освітньому процесі та роботі 

органів правопорядку; 

 консолідувати знання та зусилля провідних фахівців з різних регіонів для 

вирішення практичних проблем в галузі охорони правопорядку та забезпечення сталого 

розвитку держави і суспільства. 

Таким чином використання знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для 

підвищення ефективності підготовки фахівців в галузі охорони правопорядку та підви-

щення кваліфікації діючих співробітників є ефективним засобом забезпечення сталого 

розвитку суспільства та держави в цілому. 
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Бекіров А.Е, Ковтуненко Н.М., Парфило В.В. 

 

МЕТОД МАСКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕПРЯМОЇ 

МОДИФІКАЦІЇ КОМПОНЕНТ СПЕКТРУ МОВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

 

Ефективне функціонування сучасних систем озброєння та військової техніки не-

можливе без відповідного інформаційного забезпечення. В першу чергу це обумовлено 

необхідністю швидкого обміну оперативною інформацією для прийняття рішень. Ана-
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