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них систем інтенсивної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення. Розглядаються 
методи аналізу і синтезу інтелектуальних тренажерних систем, концептуальною основою побудови яких 
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За оцінками провідних спецслужб світу загроза скоєння теракту під час проведення широ-

комасштабних спортивних заходів класу “Олімпійські ігри”, “Кубок світу FIFA”, “Футбольний 
чемпіонат EURO” зростає втричі. В умовах проведення в Україні великих міжнародних спор-
тивних заходів, таких, як Євро-2012, постійно підвищуються вимоги до рівня підготовки фахів-
ців спецпідрозділів (ФСП). Практика показує, що ефективне застосування сучасного озброєння 
та обладнання підрозділів спеціального призначення одночасно передбачає створення новітніх 
комп’ютерних інтелектуальних тренажерних систем (ІТС) інтенсивної підготовки ФСП. ІТС 
являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, за допомогою якої забезпечується пі-
дготовка ФСП до необхідного рівня на основі: цілеспрямованого використання знань експертів 
в області роботи ФСП; імітаційного багатоваріантного моделювання зовнішньої обстановки; 
діагностики знань, умінь та навиків у ФСП по виконанню навчальних завдань (НЗ); накопичен-
ня даних об’єктивного контролю і управління навчанням. Тільки систематичне проведення 
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комп’ютерних тренувань забезпечує підготовку фахівців до такого необхідного рівня, при яко-
му в процесі виконання поставлених завдань у різних умовах обстановки мінімізується ймовір-
ність скоєння терактів.  

Аналіз існуючого науково-методичного апарату побудови тренажерних систем [1…3] пока-
зує, що він орієнтований на екстенсивний шлях навчання (через збільшення кількості занять та 
тренувань), який себе практично вичерпав. З іншого боку, сучасні інформаційні технології й ме-
тодики навчання із застосуванням ІТС відкривають величезні можливості в сфері інтенсивної пі-
дготовки. Про це свідчить як закордонний, так і вітчизняний досвід. Тому залишається єдиний 
раціональний шлях — побудова ІТС інтенсивної підготовки ФСП: через підвищення якісних ха-
рактеристик навчання з одночасною мінімізацією матеріальних, ресурсних і часових витрат. 

Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ побудови комп’ютерних ІТС, роз-
робки сукупності методів аналізу і синтезу ІТС, що необхідно для обґрунтування раціонального 
варіанта побудови ІТС інтенсивної підготовки ФСП.  

В загальному вигляді постановка завдання наукового дослідження формулюється таким 
чином. Необхідно визначити раціональний варіант побудови ІТС, застосування якого забезпе-
чить підготовку ФСП до максимально можливого рівня навченості у найкоротший термін. 
Розв’язання цього завдання можливе на основі використання сучасних інтенсивних технологій 
навчання. При цьому інтенсивна технологія визначається як система чинників, що інтенсифі-
кують процес навчання: ідеальних, спрямованих на підвищення ступеня активності тих, кого 
навчають, і матеріальних (технічних), що забезпечують заданий (максимальний) рівень навчан-
ня в найкоротший термін [3]. 

Для досягнення мети і завдання наукового дослідження виникає необхідність у вирішенні 
таких груп наукових завдань: 

— розробка методів аналізу процесу функціонування комп’ютерних дискретно керованих ІТС; 
— розробка методології структурного та параметричного синтезу комп’ютерних ІТС і ор-

ганізація їх оптимального функціонування в процесі підготовки ФСП; 
— розробка методичних основ обґрунтування вимог до ІТС на основі запропонованої ме-

тодології їх синтезу; 
— розробка методичних принципів побудови та основ організації функціонування ІТС і їх 

основних елементів, що забезпечить реалізацію запропонованих до них вимог. 
При вирішенні першої групи наукових завдань визначається мета і модель функціонування ІТС 

і розв’язувані нею завдання та умови функціонування ІТС у процесі інтенсивної підготовки ФСП. 
Основні поняття теорії побудови ІТС базуються на категоріях загальної теорії систем  

[3, 4]. При цьому спільність понять теорії систем виявляється в конкретній предметній сфері, в 
тому числі й стосовно інтелектуальних комп’ютерних тренажерних систем. Основними елеме-
нтами ІТС виступають комп’ютерні тренажери як сукупність засобів,  що забезпечать,  поряд з 
підготовкою осіб, які приймають рішення, також злагодженість бойових обслуг на основі вико-
нання навчальних завдань. При цьому ІТС являє собою сукупність інтелектуальних 
комп’ютерних тренажерів і комплексів, об’єднаних ієрархічними, інформаційними, керуючими 
зв’язками, де кожний елемент спрямований на досягнення загальної мети — забезпечення не-
обхідного рівня навченості ФСП. При створенні ІТС необхідно визначити її структуру і номен-
клатуру алгоритмів, які найкраще відповідають призначенню системи. Щоб розв’язувати тако-
го роду прикладні задачі, необхідно мати у своєму розпорядженні знання про ефективність різ-
них способів структурної організації тренажерної системи й методів управління процесами її 
функціонування. Властивості і закономірності динамічного функціонування, які мають місце у 
комп’ютерних мережах з різною організацією у ході підготовки ФСП, складають предмет теорії 
побудови ІТС. Її основними завданнями є аналіз і синтез інтелектуальних тренажерних систем. 
Для завдань першої групи — аналізу ІТС — характерні такі два етапи проведення досліджень. 
На першому етапі необхідно побудувати концептуальну модель функціонування ІТС, а на дру-
гому етапі, на базі прийнятої концептуальної моделі — математичну модель динамічного дис-
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кретно керованого процесу, у якому: об’єктом управління є ФСП; керованими параметрами — 
показники якості діяльності тих, кого навчають; керуючими впливами — навчально-
інформаційні моделі, сформовані інтелектуальними тренажерами; алгоритмом управління про-
цесом навчання — алгоритм зміни параметрів навчально-інформаційного середовища відповід-
но до рівня підготовки ФСП. Також розробляється система показників і методика оцінки ефек-
тивності інтелектуальних тренажерних систем. Результатом аналізу, проведеного в рамках тео-
рії побудови ІТС, є моделі процесів їх функціонування і закономірності, що властиві цим про-
цесам і системі взагалі.  

В основу запропонованого методичного підходу до інтенсифікації навчання покладене те, 
що внутрішня переконаність ФСП в обмеженості часу, що залишився на вивчення та виконання 
навчального завдання, викликає у них стан напруженості. Якщо ж напруженість не перевищує 
граничне значення ijV  — гранично припустиму напруженість — вплив цієї внутрішньої пере-
конаності стає організуючим [3]. У моделі функціонування ІТС напруженість ijh  визначена як 
внутрішній стан j-го фахівця безпосередньо перед виконанням i-ого елементарного завдання. 

Концепція напруженості реалізується в ІТС шляхом зменшення циклу відображення на-
вчальної інформації (змісту навчального завдання) на моніторах ПЕОМ, поки напруженість не 
досягне заданого рівня V , при якому ще дефіцит часу діє як організуючий чинник. Організую-
чий вплив емоційної напруженості (S-напруженості) визначається тим, що в процесі тренувань 
фахівці працюють зосереджено, точніше, і ймовірність правильного і своєчасного виконання 
елементарних завдань навчання підвищується. 

Функція напруженості h  являє собою відношення часу, необхідного на виконання навча-
льного завдання, до фактично наявного часу в розпорядженні фахівців у кожному циклі функ-
ціонування ІТС [3] 
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де рiТt  — середній час, необхідний фахівцям для виконання i-го елементарного завдання; 
I — кількість завдань, що залишилися для виконання; 
T  — повний час, що є в розпорядженні ФСП для виконання I завдань навчання, які зали-

шилися в кожному циклі функціонування ІТС. 
Середні значення часу виконання елементарних навчальних завдань обчислюються на ос-

нові статистичних даних, отриманих у ході занять. Обчислення значення напруженості ijh  в 
процесі підготовки фахівців обмежені в ІТС і знаходяться в межах від 1,0 до 4,0. 

У загальному випадку постановка проблеми інтенсивної підготовки фахівців зводиться до 
того, що необхідно знайти з множини можливих варіантів R такий варіант побудови ІТС х, при 
якому забезпечується інтенсивна підготовка ФСП ( h V® ) до необхідного (максимально мож-
ливого) рівня Р з мінімальними фінансовими С і часовими Т витратами. 

Формальна постановка наукової проблеми може бути представлена у вигляді розв’язання 
чотирикритеріальної задачі: 

 max, min, min, max.
x Rx R x Rx R

P C T h
ÎÎ ÎÎ

® ® ® ®   

Як видно, усі критерії мають суперечливий характер і знайти оптимальний варіант побу-
дови ІТС, що задовольняє всім зазначеним умовам, украй складно. Без розробки теоретико-
концептуальних основ побудови таких систем, методів оптимізації структури і параметрів ІТС 
розв’язання зазначеної проблеми неможливе. 

Концептуальною основою побудови ІТС інтенсивного навчання є комбіноване розв’язання 
таких двох основних завдань [5]: 
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— прискорена підготовка фахівців до необхідного рівня з виконання навчальних завдань 
при мінімальних витратах часу (перша фаза інтенсивного навчання). 

— підготовка фахівців для виконання завдань до максимально можливого рівня фахової 
навченості при заданих часових (вартісних) обмеженнях у ході проведення планових навчаль-
них занять (друга фаза інтенсивної підготовки). 

Розв’язання першого завдання здійснюється у випадку, коли фахівці за результатами тес-
тування не досягли необхідного рівня підготовки. Для розв’язання даного завдання здійснюєть-
ся віртуальне підключення ПЕОМ тих, кого навчають, до ПЕОМ викладача з метою організації 
проведення першої фази інтенсивного навчання. При цьому в прискореному режимі забезпечу-
ється формування такої кількості різнотипних навчальних задач на засобах відображення ПЕ-
ОМ, при відтворенні яких скорочуються часові (фінансові) витрати, необхідні для підготовки 
фахівця до необхідного рівня.  Розв’язання даної задачі може здійснюватися,  наприклад,  на ос-
нові використання методу оптимального планування й організації процесу прискореної підго-
товки фахівців [4]. 

Для тих, хто успішно пройшов тестування, ставиться завдання зі створення такої віртуаль-
ної структури ІТС, при якій одночасно на засобах відображення ПЕОМ тих, кого навчають, фо-
рмується необхідна кількість навчальних завдань, що забезпечує подальше максимальне під-
вищення рівня підготовки фахівців з досліджуваних тем. Розв’язання даного завдання здійсню-
ється за допомогою методу оптимального поетапного планування навчального процесу [5], ос-
новною перевагою якого є те, що він досить простий і добре пристосований до розв’язання так 
званих багатоетапних чи багатоступеневих завдань з обмеженим часом проведення планових 
занять. Основу методу складає принцип оптимальності, який полягає в тому, що яким би не був 
початковий рівень підготовки фахівців перед черговим етапом навчання, треба вибрати управ-
ління на цьому етапі таким, щоб перевага часу на цьому етапі плюс оптимальна перевага на 
всіх наступних етапах були максимальними. 

У другій групі завдань теорії побудови інтелектуальних тренажерних систем однією з ос-
новних є завдання їх оптимального синтезу, яке спрямоване на вибір способу побудови систе-
ми, що найкраще пристосована для виконання заданих функцій. Вихідними в задачі синтезу є 
такі дані: функції та завдання системи; перелік обмежень на характеристики системи (часові, 
ресурсні); критерій ефективності, що встановлює спосіб оцінки якості системи в цілому. Вихо-
дячи з цих відомостей, необхідно визначити структуру системи, параметри елементів і страте-
гію управління процесами, що повинні задовольняти заданим обмеженням і бути оптимальни-
ми щодо змісту критеріїв ефективності. Процедура синтезу ІТС поділяється на процедури стру-
ктурного і параметричного синтезу. Метою структурного синтезу є визначення структури по-
будови системи: типу підсистем, склад елементів і зв’язків між ними. Параметричний синтез 
полягає у визначенні оптимальним способом технічних характеристик підсистем та основних 
елементів при фіксованій структурній схемі системи. Задача синтезу оптимальної структури 
розглядається як задача визначення оптимального відображення множини виконуваних функ-
цій ІТС на множину її взаємозалежних елементів. Відповідно розробляються методи оптималь-
ного планування тренувань і керування інтелектуальними тренажерами як процесу організації 
оптимального функціонування динамічної дискретно керованої системи. Таким чином, для реа-
лізації технології інтенсивного навчання повинна забезпечуватися адаптивна зміна швидкості 
видачі навчальних завдань з ПЕОМ викладача на ПЕОМ тих, кого навчають. При цьому струк-
тура ІТС умовно підрозділяється на комп’ютерні класи,  до яких належать ПЕОМ викладача і 
ПЕОМ тих, кого навчають, і підсистему дистанційного навчання, що включає ПЕОМ викладача 
і ПЕОМ ФСП.  При цьому фізичне з’єднання ПЕОМ з ІТС може здійснюватися через внутрі-
шню комп’ютерну мережу INTRАNET чи всесвітню комп’ютерну мережу INTERNET, що за-
безпечує реалізацію гнучкої віртуальної структури ІТС для найбільш ефективного проведення 
всіх видів комп’ютерних занять. 
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Методика розв’язання задачі параметричного синтезу включає такі основні етапи. На пер-
шому етапі визначаються показники ефективності кожного з варіантів побудови ІТС на множи-
ні умов функціонування системи для вибору найкращих з них. На другому етапі методики 
розв’язується задача класифікації ситуацій за ознакою задоволення прийнятим обмеженням. 
Під ситуацією в багатовимірному факторному просторі розуміється варіант розв’язання, а та-
кож варіант умов його реалізації. Для кожної точки ситуації робиться розрахунок показників 
ефективності і порівняння отриманих значень з припустимими. Для звуження множини варіан-
тів розв’язань на третьому етапі застосовується принцип оптимізації за Парето, що виділяє 
припустиму Парето-ефективну множину розв’язок [6]. Подальше звуження множини варіантів 
розв’язань пов’язане з концептуальним вибором такого варіанту побудови ІТС із всієї множи-
ни, який забезпечує достатньо високий (необхідний) рівень показників цільової та економічної 
ефективності. При цьому оптимальний розв’язок дозволяє визначити діапазон припустимих 
значень параметрів інтелектуальної тренажерної системи, що забезпечує підготовку ФСП до 
необхідного рівня щодо виконання поставлених завдань. 

Третя група завдань — методичні основи обґрунтування вимог до ІТС базується на мето-
дології їх синтезу і включає розв’язання завдань: моделювання динаміки зміни рівня навченості 
в процесі підготовки ФСП і згідно з отриманими показниками цільової та економічної ефекти-
вності — формулювання вимоги до побудови ІТС. При цьому обґрунтовуються вимоги до екс-
пертних підсистем об’єктивного контролю, планування та управління навчально-інформаційним 
середовищем, апаратних і програмних засобів всіх підсистем ІТС. 

Четверта група завдань передбачає розробку технічних принципів побудови ІТС, тобто 
технічних рішень, що забезпечать реалізацію обґрунтованих вимог до них. З концептуальної 
точки зору ІТС являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, яка спочатку вивчає 
навчальні завдання, а потім за допомогою електронного інструктора на етапі первинної підгото-
вки навчає фахівців виконанню цих завдань. При набутті необхідних умінь і навичок роботи 
інформаційна підтримка електронного інструктора скорочується. 

Основною метою функціонування ІТС є підготовка фахівців до необхідного (максимально 
можливого) рівня Рн при мінімальних витратах часу і засобів С. 

При цьому узагальнений показник С повинен враховувати витрати на розробку С1, серійне 
виготовлення С2 і впровадження С3 кожного раціонального r-го (r=1, …, R) варіанта ІТС, часові 
С4, а також експлуатаційні витрати С5, необхідні для підготовки фахівців необхідного рівня Рн. 
Крім того, узагальнений показник С має враховувати витрати для створення і ведення баз даних 
(баз знань) про навчальні завдання С6 і організацію об’єктивного контролю і управління проце-
сом навчання С7. Також в узагальнений показник С можуть включатися витрати С8, необхідні 
для підвищення стійкості функціонування засобів обчислювальної техніки, програмного забез-
печення і мережного обладнання кожного r-го варіанту ІТС. При цьому значення k-го (k=1, …, s) 
показника витрат не повинне перевищувати максимально допустимого значення 

допkС . 
Виходячи з того, що показники витрат задаються в різних одиницях виміру і носять різний 

фізичний зміст, для розв’язання завдання вибору раціонального варіанта побудови та організа-
ції функціонування ІТС на першій фазі навчання скористаємося концепцією нелінійної схеми 
компромісів [6]. 

При цьому для вибору r-го варіанта побудови ІТС, що забезпечить прискорену підготовку 
фахівців, доцільно використовувати узагальнений показник Сr 

 Сr = доп

доп1

min
s

k k

k k kr

F C
С С=

æ ö
®ç ÷ç ÷-è ø

å ,  

при Рr ³  Pн, Ckr £ допkC , 
1

1
s

k
k

F
=

=å , 

де Рr — середній рівень підготовки фахівців, що досягається при використанні r-го варіанта 
ІТС на першій фазі навчання; 

Рн — необхідний рівень підготовки фахівців; 
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kF  — коефіцієнт важливості k-го показника. 
Крім того, r-й варіант побудови ІТС при його використанні на другій фазі навчання пови-

нен задовольняти критерію ефективності 
 maxrP ®  (4) 
при Ckr £ допkC , h V= .  

Практична перевірка зазначених дослідних підсистем та математичних імітаційних моде-
лей проведена в навчальному процесі підготовки ФСП. Як показують результати досліджень, 
використання запропонованих моделей інтенсивного навчання забезпечує підвищення до необ-
хідного рівня навченості фахівців спецпідрозділів.  

Таким чином, застосування методів, моделей та методик розглянутих теоретичних основ 
побудови інтелектуальних тренажерних систем інтенсивної підготовки дає змогу вирішити на-
уково-практичну проблему — забезпечити необхідний рівень навченості фахівців підрозділів 
спеціального призначення за рахунок оптимального проектування і використання інтелектуа-
льних тренажерних систем. 
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