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Механіко-технологічні системи та комплекси
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК З
РІЗНИМ СТАНОМ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
В статті представлено інформаційну технологію визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії, яка забезпечує детальне відображення процесу визначення психоемоційних розладів, зо допомогою проектування IDEF0 діаграм. Отримані результати відображають структурований опис психодіагностичного процесу, який дозволяє визначити психоемоційні розлади і більш чітко
уявити психологічну взаємодію осіб, які беруть участь в дослідженні. Дана інформаційна технологія може бути використана психологами і
лікарями–психотерапевтами.
Ключові слова: інформаційна технологія, бізнес–процес, IDEF0 діаграми, визначення психоемоційних розладів, сімейна взаємодія.
В статье представлена информационная технология определения психоэмоциональных расстройств у женщин с различным состоянием семейного взаимодействия, которая обеспечивает детальное отображение процесса определения психоэмоциональных расстройств, со помощью проектирования IDEF0 диаграмм. Полученные результаты отражают структурированное описание психодиагностического процесса,
которое позволяет определить психоэмоциональные расстройства и более четко представить психологическое взаимодействие лиц, участвующих в исследовании. Данная информационная технология может быть использована психологами и врачами–психотерапевтами.
Ключевые слова: информационная технология, бизнес–процесс, IDEF0 диаграммы, определение психоэмоциональных расстройств,
семейное взаимодействие.
The article analyzes the existing methods for the definition of psychoemotional disorders and presents information technology for the definition of
psychoemotional disorders in women with various family interaction conditions that contributes to the establishment of a clear structure in the development of the information system and provides a detailed mapping of the process of determining psychoemotional disorders by designing IDEF0 diagrams. The results reflect a structured description of the psychodiagnostic process, which allows to determine psychoemotional disorders and to more
clearly represent the psychological interaction of persons participating in the study. The presented technology allows to reduce the time for collection
and processing of a large amount of information about the psychoemotional state of a woman and to identify the main risk factors for the development
of emotional disorders. This information technology can be used by psychologists and physicians-psychotherapists.
Keywords: information technology, business process, IDEF0 diagrams, definition of psychoemotional disorders, family interaction.

Вступ. На сучасному етапі розвитку Українського суспільства різні політичні, економічні, культурні
та соціальні перетворення в Україні призводять до погіршення стану більшої частини населення. Існує ціла
група захворювань, які називаються «психогенними
захворюваннями». В таких видах захворювань психічний фактор виступає в якості вагомого чинника виникнення психосоматичних хвороб [1].
В свою чергу психосоматичні захворювання вимагають збору як медичного, так і психологічного, і
особистісного анамнезу, аналізу життя пацієнта.
Структурувати світ людини досить складно і часто
поведінка, психоемоційні стани, сімейні, психологічні
та соматичні проблеми здаються малозрозумілими і
важко пояснити [2].
На сьогоднішній день інститут сім‟ї зазначає
значних змін. Важливо відмітити, що соціально небезпечне становище родини впливає як на фізичний так
і на психологічний стан кожного її члена, причому
спостерігаються як легкі медико–біологічні відхилення, так і яскраво виражені захворювання [1–5].
Важливо зазначити, що психоемоційні розлади
на фоні сімейної кризи серед жінок поширені на 26 %,
в той час як серед чоловіків цей показник становить
всього 12 % [3–5].
Одним із пріоритетних напрямків у боротьбі з
розповсюдженням психоемоційних розладів у жінок з
різним станом сімейної взаємодії є своєчасне визначення факторів, за допомогою яких можна оцінити
вплив того чи іншого показника на психоемоційний
стан людини [2].
У жінок, які живуть в кризових і некризових родинах, психоемоційні розлади виражені не однаково,
інколи навіть вони майже не мають прояву, тому діагностика цих розладів є досить складним завданням.
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ків, що характеризують психічні та психологічні розлади, аналіз яких вимагає застосування математичних
методів і програмних засобів, визначило необхідність
розробки й реалізації інформаційної технології (ІТ)
визначення психоемоційних розладів у жінок з різним
станом сімейної взаємодії.
Першим етапом розробки будь–якої ІТ є побудова IDEF0 діаграм, яка дозволяє провести аналіз і реорганізацію бізнес–процесів. Розробка IDEF0 діаграм
сприяє структурованому опису процесів, які автоматизуються [6]. Таким чином, необхідність розробки
IDEF0 діаграми для процесу визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії є актуальною задачею.
Аналіз літературних даних та постановка
проблеми. В даний час використовується ряд інформаційних технологій та систем. Відома автоматизована система оцінки рівня реабілітаційного потенціалу у
жінок, залежних від психоактивних речовин, яка відноситься до психологічної діагностики в наркологічної практиці. Використання даної системи дозволяє
визначити фактори, які впливають на формування реабілітаційного потенціалу та ремісії шляхом тестування за допомогою стандартного опитувальника. За
допомогою цієї автоматизованої системи оцінюються
біологічні та соціальні фактори, особливості споживання психоактивних речовин, а також фактори психологічної групи, які специфічні для молоді у віці 19–
32 роки [13]. Недоліком цієї системи є неможливість
враховувати психологічні зміни жінок у віці старше
32 років та визначення психоемоційного розладу у
жінок, які не вживають психоактивні речовини.
Інформаційна система визначення ризику виникнення психічних розладів у співробітників органів
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внутрішніх справ заснована на проведені оцінки факторів психічної дезадаптації на підставі психологічного тестування за багаторівневим особистісним опитувальником «Адаптивність» та методики «Дослідження тривожності» Ч. Д. Спілбергера-Ю. Л. Ханіна [14].
Недоліком даної системи є те, що вона не враховує
стан сімейної взаємодії, тому стає неможливим визначення психоемоційного розладу на фоні наявності чи
відсутності сімейної кризи.
Діагностичний програмно–апаратний комплекс
CMS (Current Mental State), в основі якого покладена
технологія оцінки психічного стану людини за фізіологічними даними (кардіоритмограма) [15], була розроблена для виявлення кризових ситуацій в родині.
Але недоліком цієї технології є відсутність дослідження особистості та самореалізації жінки, що не дозволяє визначити саме причину кризової ситуації, що
впливає на стан сім'ї.
Європейська інформаційна система визначення
психічного здоров‟я, що являє собою систему збору,
обробки, аналізу, зберігання, розповсюдження інформації про надання психічної та психіатричної допомоги населенню, дозволяє приймати рішення в усіх аспектах системи охорони психічного здоров‟я [16].
Недоліком цієї системи є складність її використання.
Комплекс комп'ютерних систем для діагностики і
профілактики старіння, а також для задач загального
оздоровлення, біоактивації і оцінки психічної працездатності. Системи містять постійно оновлюваний довідковий матеріал з інструкціями користувача [17] За допомогою комплексу комп'ютерних систем «Стрес-Плюс»,
«Антистрес» і «Оцінка психічної працездатності» проводиться оцінка рівня стресу і можливостей систем адаптації організму. Системи оцінки психічної працездатності дозволяє проводити анкетування в автоматичному
режимі, проводити ряд тестів з використанням комп'ютера, автоматично обробляти дані анкетування, будувати
за даними тестів графіки, видавати в автоматичному режимі висновок і супроводжувати його коментарями, вести базу даних пацієнтів, проводити роздруківку графіків і текстів з текстового редактора [17]. Навчально–
дослідницька програма «Антистрес» дозволяє: проводити стимуляцію, розслаблення або комбінований вплив
ритмами шляхом задавання їх частоти і кольору миготіння, а також супроводжувати програми звуковими
файлами. Програми імітують ритми мозку. Комп'ютерна система «Стрес–Плюс» призначена для оперативного визначення ряду показників стресу і адаптації людини. Програма містить ряд тестів для визначення параметрів стресу і адаптації [17], а саме: оцінку вродженої стресостійкості та особистісної тривожності; тест
на стресовий стан; тести на збереження концентрації і
уваги; нейро–м'язовий тест і тест з фізичного та інтелектуального навантаження; тести на наявну нервову напругу, тощо. Недоліками цих систем є неможливість
визначення сімейної взаємодії, в наслідок чого стає неможливим виявлення психоемоційних розладів на фоні
сімейної кризи.
Психолого-педагогічна система моніторингу
стану здоров'я студентів, яка оцінює рівень психічного і фізичного здоров'я за результатами медичного
огляду [18]. В результаті оцінки психоемоційного
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стану за допомогою даної системи, стає можливим
виявлення емоційних розладів тільки у студентської
молоді. Також недоліком даної системи є те, що для
складання повного звіту про рівень психічного і фізичного здоров'я студентів в університеті доводиться
залучати працівників навчально–методичного управління. Крім того, звіти з оцінки рівня психічного здоров'я студентів доводиться складати вручну.
Комп'ютерна програма "Порушення психіки" для
оцінки поточного стану психіки, дозволяє залучати
клінічні феноменологічні стандарти як психічної норми, так і варіантів її патології, а стан пацієнта постійно
і багаторазово зіставляється з ними в процесі обстеження [19]. Дана програма використовується для відстеження зміни психічного стану пацієнтів, оцінки
впливу різних чинників на психічний стан пацієнтів,
для самоконтролю психічного стану в процесі різних
видів діяльності і тренінгу. Але дана програма використовується для роботи з психічно хворими пацієнтами.
АПК «Амсат-Коверт» дозволяє визначити психічний стан людини, вивчивши параметри шкірної електропровідності [20]. Недоліком даного методу є наявність великого кількість вихідної інформації, яка формується на підставі тільки одного електрографічного
обстеження.
Аналіз існуючих систем і технологій, які дозволяють визначати психоемоційні розлади, показав, що
головним недоліком є відсутність коректного визначення психоемоційного стану саме жінки. Недостатньо приділяється уваги і до особистісного розвитку
жінки, що унеможливлює приділити достатньо уваги
до глибокого вивчення проблеми. Серед інформаційних технологій було виявлено дефіцит саме тих, що
дозволяють визначати психоемоційні розлади з урахуванням наявності або відсутності сімейної кризи.
Ціль та задачі дослідження. Аналіз і використання інформаційного та функціонального моделювання дозволить описати процес визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної
взаємодії, що сприятиме встановленню чіткої структури при розробці інформаційної системи.
Отже, метою роботи є розробка інформаційної
технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії і побудова моделі потоків даних за допомогою IDEF0 діаграм, які
дозволять візуалізувати цей процес.
Для досягнення поставленої мети було вирішено
такі задачі:
– провести аналіз існуючих засобів визначення
психоемоційних розладів;
– запропоновувати інформаційну технологію визначення психоемоційних розладів у жінок з різним
станом сімейної взаємодії.
Розробка інформаційної технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії. Була побудована функціональна модель процесу визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії з
використанням CASE–засобу All Fusion Process Modeler r7.3 (BPwin), який підтримує методологію IDEF0
(фyнкціoнaльна мoдeль), IDEF3 (WorkFlowDiagram) і
DFD (DataFlowDiagгam).
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На першому кроці створення IDEF0 діаграми
нами було описано всі її елементи: вхід, вихід, управління, механізм і роботу. На рис. 1 приведено контекстну діаграму інформаційної технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом
сімейної взаємодії.
Для даного бізнес–процесу необхідні: нормативна документація, факторний аналіз, регресійний аналіз, алгоритм захисту інформації AES, самоактуалізаційний тест, опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики, опитувальник Кеттелла, опитувальник Локус контролю, опитувальник оцінки сімейної кризи.
На вхід математичної моделі надходять паспортні дані, анамнез життя та результати психоемоційного
тестування пацієнта. Механізмом даної моделі є лікар
або медичний психолог. На виході моделі отримуємо
звіт про відвідування медичного психолога «Протоколи (журнал) індивідуальних консультацій» або витяг з форми №003/о «Картка стаціонарного хворого».
Роботою математичної моделі є визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії.
Для більш детального опису інформаційної технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії була побудована діаграма
декомпозицій першого рівня, яка представлена на рис. 2.
Модель визначення психоемоційних розладів у
жінок включає в себе чотири важливих процеси: «Реєстрація даних про пацієнта», «Обробка результатів
тестів», «Визначення факторів оцінки психоемоційних розладів», «Формування звіту».
На початковому етапі надання медичної допомоги вносяться паспортні дані, анамнез життя та результати тестування та опитування пацієнта, а на наступному етапі проводиться обробка цих даних. Далі визначаються фактори, за допомогою яких відбувається
оцінка психоемоційного стану. На останньому етапі
формується звіт про відвідування медичного психолога або витяг з форми №003/о.
Результатом роботи «Реєстрація даних про пацієнта» є масив даних про пацієнта, який приходить на
вхід роботи «Обробка результатів тестів», результа-
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том якого є отримання закодованих та відфільтрованих даних.
Початком для роботи «Визначення факторів оцінки психоемоційних розладів» є дані, отримані з попередньої роботи. Результатом «Визначення факторів
оцінки психоемоційних розладів» є інформація про
фактори та індекс визначення психоемоційних розладів, на підставі яких визначаються основні психоемоційні розлади у жінок, які живуть в родинах з різним
станом сімейної взаємодії.
Ця інформація використовується у роботі «Формування звіту», в якій формується «Протокол (журнал) індивідуальних консультацій» або витяг з картки
стаціонарного хворого.
Таким чином, процес «Визначення факторів оцінки психоемоційних розладів», зазначений на діаграмі першого рівня, деталізується за допомогою шести
функцій на діаграмі другого рівня (рис. 3).
Даний процес містить у собі такі роботи: «Підготовка вихідної матриці результатів психоемоційного
тестування», «Обчислення критерію адекватності вибірки Кайзера-Мейера-Олкіна (КМО)», «Виділенні
факторів», «Отримання факторних навантажень методом обертання варимакс», «Визначення факторних
значень», «Виявлення психоемоційних розладів». Всі
зазначені етапи пов‟язані між собою.
Результатом першої роботи є матриця вихідних
даних, яка є вхідною інформацією для виконання роботи «Обчислення критерію адекватності вибірки Кайзера-Мейера-Олкіна (КМО)». На виході другої роботи
отримуємо матриці взаємозв‟язків змінних між собою,
яка надходить на початок роботи «Виділенні факторів», де формується матриця–компонент. Далі дані
прямують на вхід «Отримання факторних навантажень
методом обертання варимакс», а на виході отримуємо
матрицю повернених компонент методом обертання за
Варімаксом з нормалізацією Кайзера. Повернена матриця є входом до п‟ятої роботи «Виявлення факторних
значень», а на виході отримуємо матрицю перетворення компонент, яка поступає на вхід останньої роботи.
На виході останньої роботи «Виявлення психоемоційних розладів» отримуємо фактори, за допомогою яких
визначаються психоемоційні розлади.

Рис. 1 – Схема функціональної структури інформаційної технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним
станом сімейної взаємодії (контекстна діаграма)
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Рис. 2 – Схема функціональної структури інформаційної технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним
станом сімейної взаємодії (декомпозиція 1–го рівня)

Рис. 3 – Схема функціональної структури інформаційної технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом
сімейної взаємодії (декомпозиція процесу «Визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії»)

Висновки. Таким чином, в роботі описано інформаційну технологію визначення психоемоційних розладів у жінок з різним станом сімейної взаємодії.
Спроектовані IDEF0 діаграми є початковим етапом
процесу створення інформаційної технології визначення психоемоційних розладів у жінок з різним ста1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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ном сімейної взаємодії. Представлена технологія дозволяє скоротити час на збір та обробку великого обсягу інформації про психоемоційний стан жінки і визначити основні фактори ризику розвитку емоційних
порушень. Дана інформаційна технологія буде корисна психологам і лікарям–психотерапевтам.
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УДК 504.064
С. В. ТЫНЫНА, И. И. ЧОБОТЬКО
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАЕМОСТИ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ
В статье приведен анализ статистики по горящим и не горящим породным отвалам в Украине, рассмотрены основные типы породных отвалов их достоинства и недостатки, особенности формирования, проблемы эксплуатации породных отвалов и их техногенные угрозы. Методы нормализации теплового состояния отвалов, создание закладочных массивов с использованием смесей из пустых пород, уменьшение
объема выработанного пространства и площадей отводимых под отвалы, мероприятия по ликвидации очагов возгорания, предотвращение
размыва склона породных отвалов. Утилизация при помощи соляных и гипсовых шахт.
Ключевые слова: статистика, породные отвалы, техногенные угорозы, обьем, ликвидация, очаг возгорания, смеси, закладочный
массив, утилизация.
У статті наведений аналіз статистики по палаючим та не палаючим породним відвалам в Україні, розглянуті основні типи породних
відвалів їх переваги та недоліки, особливості формування, проблеми експлуатації та їх техногенні загрози. Методи нормалізації теплового
стану відвалів, створення закладного масиву з використанням сумішей з порожніх порід, зменшення об´єму відпрацьованого простору та
площі, які відводяться під відвали, заходи по ліквідації вогнищ займання, запобігання розмиву схилу породних відвалів. Утилізація за допомогою соляних та гіпсових шахт.
Ключові слова: статистика, породні відвали, техногенні загрози, об´єм, ліквідація, вогнище займання, суміші, закладний масив,
утилізація
There is an analysis of statistics in the article about the fiery and non–fiery waste rock pile in Ukraine, the main types of the waste rock pile are considered, their advantages and disadvantages forming features exploitation problems and man–made disasters. Nevertherless, the normalization of the
termal condition of the waste rock pile the creation of filling masses with the use of gob mixtures, shrinkage the drown space and the area which is
appropriated for the waste rock pile,measures of elimination the fire´s origin point, prevention actions of waste rock pile erosioned slopes. Utilization
with the ase of salt and gypsum mines.
The conditions of the rock heaps for the years 2013, 2014, 2015 are also determined, the main factors influencing the external and internal
processes that occur in the dumps are determined. The categories of environmental hazard have been established for the environment. The measures
of struggle against these phenomena in the form of land reclamation, protection of slope dumps from washing out, creation of packing massifs are
considered.
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