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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОВЕРКИ (КАЛИБРОВКИ) И РЕМОНТА СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ ВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
М.В. Борисенко, А.Ф. Дяченко, А.И. Лещенко, М.Ю. Яковлев
В статье предложена модель поверки (калибровки) и ремонта средств измерительной техники, которая
позволяет осуществлять подготовку выездной метрологической группы для проведения метрологического
обслуживания вооружения и военной техники в местах его постоянного расположения.
Ключевые слова: модель, поверка, калибровка, ремонт, средства измерительной техники, поверочноремонтное подразделение.
DEVELOPMENT OF MODEL OF CHECK (CALIBRATIONS) AND REPAIR OF FACILITIES OF
MEASURING TECHNIQUE IS IN THE PLACES OF DISTRIBUTION OF MILITARY SUBDIVISIONS
M.V. Borisenko, A.F. Dyachenko, A.I. Leschenko, M.Yu. Yakovlev
In the article the model of test (calibrating) and repair of means of measuring equipment is offered, which a llows
training of field metrological group for conducting metrological maintenance of armament and military materiel in
places of its permanent disposition.
Keywords: model, check, calibration, repair, means of measuring equipment, test-repair unit.
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ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ СУЧАСНИХ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
АВТОМОБІЛЬНОЇ СЛУЖБИ В СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті проведено аналіз стану та перспектив розвитку навчально-тренажерних засобів для
підготовки фахівців автомобільної служби Сухопутних військ Збройних Сил України. Запропоновано
структуру досліджень щодо визначення раціональної номенклатури навчально-тренажерних засобів у
відповідності до завдань, які вони вирішують.
Ключові слова: автомобільна служба, навчально-тренажерні засоби, автомобільний тренажерний
комплекс, військова автомобільна техніка, номенклатура навчально-тренажерних засобів, Сухопутні війська.

Вступ
У системі бойової підготовки армій країн
НАТО багато часу відводиться для занять з
особовим складом на навчально-тренажерних
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засобах (НТЗ) з метою скорочення часу навчання і
зменшення матеріальних витрат на експлуатацію
навчальної автомобільної техніки.
Крім економічних міркувань це пояснюється
також високою ефективністю навчання, в ході якого
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можна відтворювати і багато разів повторювати
виконання вправ, вводити більш складні завдання та
здійснювати об’єктивний контроль за діями
особового складу.
Постановка проблеми. В той же час рівень
укомплектування НТЗ частин та підрозділів
Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил (ЗС) України
є дуже низьким, також відсутні обґрунтовані
пропозиції щодо номенклатури НТЗ і завдань, які
вони вирішують. Отже, проведення дослідження
щодо обґрунтування раціональної номенклатури
сучасних
НТЗ
для
підготовки
фахівців
автомобільної служби СВ ЗС України у
відповідності до завдань, які вони вирішують, є
актуальним.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми щодо
впровадження сучасних НТЗ у практику бойової та
оперативної підготовки військ у ЗС України
висвітлюють багато науковців [1, 2, 3]. Ними дано
обґрунтування актуальності термінових заходів
щодо впровадження нових зразків НТЗ в усіх видах і
родах військ і розроблено методологічні підходи
інтегрування НТЗ у єдину навчально-тренувальну
систему бойової підготовки військ ЗС України.
Метою статті є аналіз і системне узагальнення
використання НТЗ у сучасній практиці бойової
підготовки військ та обґрунтування раціональної
номенклатури сучасних НТЗ для підготовки
фахівців автомобільної служби (АС) в Сухопутних
військах ЗС України.
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Таблиця
Укомплектованість частин і підрозділів СВ
ЗC України автомобільними тренажерами

№
з/п
1.

2.
3.

Частини та
підрозділи
Академія
сухопутних
військ
169
навчальний
центр
72 омбр 8АК

Тип
тренажерів

Кількість

АТК-3УЕ
АТК-2УЕ

2
2

АТК-3УЕ
АТК-2УЕ

1
1

АТК-3УЕ

1

Основний матеріал
1. Аналіз використання та перспективи
розвитку НТЗ у СВ ЗС України та закордонних
країнах.
На даний час в СВ ЗС України підготовка
фахівців автомобільної служби з використанням
автомобільних тренажерів здійснюється лише в
декількох частинах та підрозділах (табл.).
З таблиці видно, що тільки в деяких частинах
та підрозділах CВ є комп’ютеризовані автомобільні
тренажерні комплекси (АТК): легкового автомобіля
АТК-2УЕ та вантажного автомобіля АТК-3УЕ
(ЗИЛ-131).
В той же час, науково-виробниче підприємство
«МЕТЕКОЛ» спільно з ДП «Мікротек» мають
великі можливості для створення та забезпечення
CВ автомобільним тренажером комп’ютеризованим
МАЗ-543 АТК-4УЕ та універсальним тренажером
комп’ютеризованим гусеничної машини УТК-5УЕ
(уніфікованим з тренажером танка Т-72). Фахівцями
науково-виробничого підприємства «МЕТЕКОЛ»
для СВ ЗС України також запропоновано концепцію
перспективної побудови та розвитку АТК ( рис.1).
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Рис.1. Концепція перспективної побудови
та розвитку АТК

На жаль на сьогоднішній день в СВ ЗС України
концепція перспективної побудови та розвитку АТК
так і не реалізована. Укомплектованість Сухопутних
військ навчально-тренажерними засобами, до яких
відносяться автомобільні тренажери, для навчання
фахівців автомобільної служби в механізованих і
танкових підрозділах не перевищує 15–20 % [4].
Відповідно до Державної програми розвитку
ЗС України на 2006–2011 роки на озброєння
Сухопутних військ прийняті автомобілі підвищеної
прохідності КрАЗ-6322, 63221, 6446. У разі
успішного державного випробовування планується
прийняти у війська автомобіль багатоцільового
призначення КрАЗ-5131ВЕ. Але через відсутність
належного фінансування тренажери зазначених
автомобілів у Сухопутні війська не надходять.
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Сьогодні на українському ринку виробництва
НТЗ військового призначення працює не більше
десяти організацій. Внутрішнього ринку в країні
поки що немає, тому вітчизняні виробники НТЗ
орієнтуються на зовнішній ринок [5].
Разом з тим в Україні немає єдиної політики в
галузі виробництва НТЗ для Сухопутних військ ЗC
України.
Виробники
тренажерів
працюють
самостійно,
кожний
окремо.
Фінансування
галузевого виробництва НТЗ обмежене або
повністю відсутнє [5].
Для порівняння, в Росії у 2006 році на базі
восьми великих підприємств було створено потужне
ВАТ «Тренажерные системы», яке в своїй структурі
об’єднало усі творчі сили та виробничі можливості.
Завдання цієї компанії чітко визначено:
одночасно з розробленням нових видів озброєння
розробляти під них тренажерні системи.
Проведений аналіз робочих програм з
навчальних дисциплін для підготовки фахівців
автомобільної служби показав, що для проведення
занять на автомобільних тренажерах виділяється
дуже мало часу. Наприклад, під час підготовки
курсантів за спеціальністю «Автомобілі та
автомобільне господарство» з 57 годин практичних
занять на водіння АТ для занять на автомобільних
тренажерах виділяється всього 4 години. У країнах
НАТО
на
початковому
етапі
навчання
військовослужбовцям відводиться 40–70% часу для
занять на тренажерах [6]. У ЗС США впроваджена
більш вимоглива система підготовки особового
складу: військовослужбовця не допускають до
експлуатації бойової техніки без попереднього
навчання і підготовки на НТЗ.
Такі обставини зумовлюють необхідність
перегляду робочих програм і навчальних дисциплін
для підготовки фахівців АС в СВ ЗС України.
У закордонних країнах у навчальний процес
підготовки фахівців АС міцно увійшли напівнатурні
НТЗ, які створені на основі сучасних досягнень
мікроелектроніки і інформаційних технологій.
У список компаній, які мають відношення до
розроблення та виробництва НТЗ входить понад 600
виробників з усього світу. З них близько 300
знаходяться в США (50,8 %) та 245 (40,4 %) в
Європі. Лідерами є Великобританія (94), Німеччина
(38), Франція (18), Нідерланди (16), Росія (11),
Швейцарія (10), Бельгія (9) та Швеція (9) [6].
У країнах СНД передовим підприємством у
виробництві тренажерів є виробнича фірма «Логос»
(Росія), яка 15 років займається розробленням
тренажерів бронетанкової та автомобільної техніки.
Особливості продукції цієї фірми: максимальне
використання штатного обладнання бойових машин
і
автомобільної
техніки,
високий
рівень
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математичного і програмного моделювання,
високоякісна електроніка і сучасне комп’ютерне
обладнання.
Тренажери,
що
випускаються
підприємством, поставляються не лише у рамках
державного оборонного замовлення, але і на експорт
багатьом країнам світу.
Фірма «Логос» є виробником тренажерів
військової автомобільної техніки, таких як:
автомобілі багатоцільового призначення УАЗ,
“Урал”, МАЗ, КамАЗ і спеціальні багатовісні колісні
шасі.
2. Завдання, які повинні вирішуватися НТЗ
для підготовки фахівців АС у СВ ЗС України.
Аналіз воєнних конфліктів останніх трьох
десятиріч показав, що одним з основних наземних
засобів забезпечення мобільності військ є військова
автомобільна техніка, яка виконує різноманітні
завдання: перевезення особового складу та різних
вантажів, забезпечення рухомості озброєння та
військової техніки, здійснення буксирування
причіпних систем.
Забезпечують постійну бойову готовність і
використання
автомобільної
техніки
за
призначенням фахівці автомобільної служби, які
мають тверді професійні знання і вміння, володіють
сучасними інформаційними технологіями і знають
особливості сучасної збройної боротьби.
Характерні риси сучасної збройної боротьби і
завдання, які певною мірою впливають на
підготовку
фахівців
автомобільної
служби,
визначені Воєнною доктриною України [7].
Фахівці автомобільної служби, які є у кожному
роді військ СВ, відповідно до Положення [8]
повинні знати:
– призначення, будову, принцип дії, роботу та
обслуговування агрегатів, механізмів і приладів
автомобільної техніки;
– Правила дорожнього руху;
– основи безпеки руху;
– правила водіння автомобільної техніки в
світлу пору доби та вночі, різних дорожньокліматичних умовах, вплив погодних умов на
безпеку водіння техніки;
– ознаки, причини і наслідки несправностей,
що виникають у процесі експлуатації автомобільної
техніки, способи їх виявлення та усунення;
– обсяг, періодичність та порядок проведення
технічного обслуговування автомобільної техніки;
– правила зберігання автомобілів в закритих
приміщеннях і на відкритих майданчиках;
– правила експлуатації акумуляторних батарей
і автомобільних шин;
–
способи
попередження
дорожньотранспортних пригод і прийоми надання першої
медичної допомоги при нещасних випадках;
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– правила обкатки нової автомобільної техніки
та техніки після капітального ремонту;
– правила користування засобами радіозв’язку,
які встановлені на автомобільній техніці.
З врахуванням зазначених вище завдань і
характерних рис сучасної збройної боротьби фахівці
автомобільної
служби
повинні
виконувати
покладені на них завдання в таких умовах:
– в умовах бойових дій;
– в будь-який час доби і пору року, за будьяких погодних умов;
– в різноманітних дорожніх і кліматичних
умовах (в умовах міста, гірської місцевості і т.д.).
Враховуючи визначений рівень необхідних
професійних навичок для фахівців автомобільної
служби, аналіз сучасних НТЗ, в яких широко
використовуються досягнення мікроелектроніки та
комп’ютерних технологій, а також з метою
подальшого визначення раціональної номенклатури
НТЗ для підготовки фахівців автомобільної служби
СВ ЗC України, доцільно визначити перелік завдань,
які НТЗ повинні вирішувати.
Основними
завданнями,
які
повинні
вирішуватись НТЗ для підготовки фахівців
автомобільної служби, є:
1. Максимальне забезпечення наочності та
доступності навчання.
Тренажер повинен імітувати:
– кабіну (корпус) автомобільної техніки з
реальними органами керування, зусиллями та
контрольно-вимірювальними приладами, динамічні
навантаження того, хто навчається, в залежності від
швидкості
руху,
профілю
місцевості
та
характеристик підвіски;
– елементи бойової обстановки, пересічену
місцевість з різноманітними перешкодами шляхом
використання візуалізації фронтального і бокового
обзору, а також дзеркал заднього виду;
– усі ситуації, що передбачені правилами
дорожнього руху та забезпечують можливість зміни
кількості учасників дорожнього руху;
– рух в світлу та темну пору доби, в дощ, сніг,
туман, ожеледицю, в умовах гірської, пустельної
місцевості;
– порядок підготовки до пуску та пуск двигуна
влітку та зимою, прогрів його після пуску, зупинки,
а також контроль його роботи;
– прийоми рушання з місця з різних позицій,
переключення передач, поворотів, гальмування
різними способами, рух заднім ходом;
– характеристики розгону, зміни швидкості
руху в діапазоні швидкостей реальної машини, часу
руху за інерцією, гальмування гальмом, двигуном и
комбінованим способом;
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– рух завантаженої машини, а також рух
машини, яка буксирує причеп;
– звуковий сигнал, шум працюючого двигуна,
основних агрегатів та вузлів, удари, стуки при
зачіпанні обмежувачів та елементів вправ, шум
коліс при буксуванні, юзі та заносі, а також команди
керівника занять, використовуючи для цього
комп’ютерну акустичну систему.
2. Забезпечення можливості:
– вибору вправ із наявного переліку;
– керування підготовкою, початком та ходом
виконання вправ з наданням можливості керівнику
занять створювати різноманітні умови для дій тих,
хто
навчається
(наприклад,
створення
непередбачених дорожніх ситуацій), здійснювати
об’єктивний контроль їх дій;
– двостороннього зв’язку керівника занять з
тими, хто навчається;
– автоматичної фіксації помилок з виводом
інформації на монітор інструктора і автоматичного
формування оцінки за виконання вправ, формування
бази даних за результатами виконання вправ тими,
хто навчається, а також формування екзаменаційних
відомостей та можливості їх роздрукування;
– визначення положення голови водія для
спостереження обстановки поза кабіною з
врахуванням переміщення точки спостереження
водія (під час зміни його положення здійснюється
зміна, яка відповідає обстановці, як у реальній
машині);
– роботи як окремого тренажера, так і
декількох тренажерів (тренажерного комплексу), з
об’єднаною локальною комп’ютерною мережею
декількох тренажерів;
– вивчення Правил дорожнього руху, будови
автомобіля та контролю отриманих знань на
автоматизованому робочому місці, яке входить до
складу тренажерного комплексу.
Таким
чином,
до
складу
сучасних
комп’ютеризованих автомобільних тренажерів повинні
входити такі системи:
– імітатори робочих місць (кабіни, відділень),
оснащені органами керування, індикації та іншого
обладнання;
– система датчиків, аналого-цифрових і цифроаналогових перетворювачів;
– локальна мережа, що пов’язує окремі
тренажери автомобілів або гусеничних машин в
тренажери
підрозділів
(відділень,
взводів),
автоматичні місця для вивчення Правил дорожнього
руху, будови автомобіля;
– програмно-апаратний комплекс;
– динамічні платформи;
– робоче місце керівника занять, який забезпечує
процес тренування і контролює дії тих, кого навчають;
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– засоби зв’язку керівника з тими, кого
навчають;
– система електроживлення.
Крім того НТЗ повинні бути прості в
експлуатації,
надійні,
пристосовані
до
обслуговування та ремонту і займати невелику
площу в навчальних аудиторіях.
3. Обґрунтування раціональних пропозицій
щодо номенклатури НТЗ для підготовки фахівців
АС у СВ відповідно до завдань, які вони
вирішують.
З
метою
визначення
раціональної
номенклатури НТЗ для підготовки фахівців
автомобільної служби пропонується структура
досліджень НТЗ (рис. 2).

Рис. 2. Структура досліджень щодо визначення
раціональної номенклатури навчально-тренажерних
засобів для підготовки фахівців автомобільної служби

Визначення
раціонального
варіанта
номенклатури НТЗ здійснювати за такими
правилами:
1) номенклатура
тренажерів
повинна
відповідати
маркам
АТ
існуючого
та
перспективного типажу (кількість тренажерних
комплексів не повинна перевищувати кількості
марок АТ);
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2) конструкція та можливості тренажерів
(тренажерних комплексів) повинні відповідати
потребам військ (визначеним завданням, які повинні
вирішуватись НТЗ);
3) витрати на закупівлю та експлуатацію
номенклатури тренажерів за умови виконання двох
попередніх правил повинні бути мінімальні.
Під час формування можливих варіантів
номенклатури НТЗ, на нашу думку, обов’язково
потрібно
враховувати
марки
АТ,
які
регламентуються існуючим та перспективним
типажем військової автомобільної техніки (ВАТ).
Раціональний варіант номенклатури НТЗ повинен
містити
тренажери
тих
марок
АТ,
які
регламентуються існуючим та перспективним
типажем. До перспективного типажу на період до
2025 року відносяться автомобілі таких марок: УАЗ,
вантажопідйомністю
0,7 та 1,5 т;
«Урал»,
вантажопідйомністю 4 та 6 т; КрАЗ, вантажопідйомністю 10 та 15 т. Очевидно, що підготовка
фахівців автомобільної служби саме цих марок АТ
буде здійснюватись у зазначений період. Тому,
раціональний варіант номенклатури НТЗ повинен
містити
тренажери
(тренажерні
комплекси)
автомобілів марок УАЗ, «Урал» і КрАЗ, якими
доцільно забезпечити ВВНЗ та навчальні центри, де
здійснюється підготовка фахівців автомобільної
служби.
Існуючий типаж ВАТ ЗС України розроблений
у 50–60-х роках минулого століття і представлений
такими зразками АТ: УАЗ-3151, ГАЗ-66, ЗИЛ-131,
“Урал-4320”, КамАЗ-4310, КрАЗ-255, КрАЗ-260,
МАЗ-543, МАЗ-537, БАЗ-5921, БАЗ-5922, БАЗ-5937,
БАЗ-6953, МТ-ЛБ, ГМ-355, ГМ-569, ГМ-352.
На сьогоднішній день жодний із зазначених
зразків
АТ
(крім
автомобілів
підвищеної
прохідності
КрАЗ-6322,
КрАЗ-6446)
не
виробляється на території України. Виробництво
автомобілів ГАЗ-66, ЗИЛ-131, які складають значну
частину існуючого парку АБП ЗСУ, припинено в
Росії у 1999 та 1994 рр. відповідно.
Ускладнює
формування
раціональної
номенклатури НТЗ для підготовки фахівців
автомобільної служби також відсутність на
сьогоднішній день затвердженого перспективного
типажу ВАТ для ЗС України.
Тому через значну застарілість конструкцій АТ
існуючого типажу, відсутність затвердженого
перспективного типажу та фінансування на
закупівлю та експлуатацію тренажерів на даний час
не представляється можливим визначити точні і
раціональні пропозиції номенклатури НТЗ на
тривалий період.
Але враховуючи проведений аналіз НТЗ,
представлену структуру досліджень і визначення
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завдань, які повинні вирішувати НТЗ для підготовки
фахівців АС в СВ ЗС України, раціональна
номенклатура НТЗ, на нашу думку, повинна бути
такою:
1. Автомобільний
тренажерний
комплекс
легкового автомобіля (АТК-2УЕ).
2. Автомобільний
тренажерний
комплекс
автомобіля ЗИЛ-131 (АТК-3УЕ).
3. Автомобільний
тренажерний
комплекс
автомобіля КрАЗ-6322 (АТК-Прочність).
4. Автомобільний
тренажерний
комплекс
багатовісних колісних шасі (АТК-4УЕ).
5. Уніфікований
тренажерний
комплекс
гусеничних машин (УТК-5УЕ).

Висновки
1. У сучасних умовах бойової підготовки військ
виникає необхідність інтенсивного використання
комп’ютеризованих автомобільних тренажерів для
підготовки фахівців автомобільної служби. Цьому
сприяють такі фактори:
– значне ускладнення конструкції ОВТ,
способів її бойового застосування, що свідчить про
недоцільність використання бойової техніки на
початковому етапі навчання;
– зростання
кількості
аварій
під
час
використання бойової техніки, в тому числі під час
навчання;
– зростання вартості техніки, витрат на її
експлуатацію;
– поява технологій напівнатурних тренажерномоделюючих
систем,
за
допомогою
яких
вирішується широкий спектр завдань бойової
підготовки, а також таких, які неможливо
відпрацювати на реальній бойовій техніці;
– проблеми
збереження
екологічної
обстановки;
– в більшості випадків тільки робота на
тренажерах
дозволяє
здійснити
ефективний
контроль за діями тих, хто навчається, а також
керувати процесом навчання.
2. Проведений
аналіз
існуючих
типів
автомобільних
тренажерів
показав,
що
комп’ютеризовані автомобільні тренажери є
найбільш
перспективними.
Вони
прості
в
експлуатації, надійні, легко обслуговуються та
ремонтуються.
3. Аналіз використання НТЗ для підготовки
фахівців автомобільної служби у ЗС України
показав низький рівень укомплектованості частин та
підрозділів CВ автомобільними тренажерами,
відсутність тренажерів багатовісних колісних шасі,
гусеничних машин та тренажерів перспективних
автомобілів, що прийняті (або плануються бути
прийнятими) на озброєння.
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В Україні немає єдиної політики в галузі
створення НТЗ для ЗC. В той же час можливості
вітчизняних виробників НТЗ для підготовки
фахівців
автомобільної
служби
дозволяють
створити сучасні тренажери, які відповідають
потребам ЗC України.
Основною
причиною
низького
рівня
забезпеченості CВ НТЗ для підготовки фахівців
автомобільної служби є відсутність належного
фінансування.
4. В арміях країн НАТО приділяють велику
увагу розвитку НТЗ. Закордонні компанії, які
займаються
розробленням
та
виробництвом
тренажерів, широко використовують досягнення
мікроелектроніки та комп’ютерних технологій, що
дозволяє створювати сучасні навчально-тренажерні
засоби.
5. Відсутність обґрунтованих пропозицій щодо
номенклатури НТЗ на тривалий період у СВ ЗС
України обумовлює необхідність проведення
подальших досліджень
щодо
обґрунтування
сучасної номенклатури НТЗ для підготовки фахівців
автомобільної служби в СВ ЗС України.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ
УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
АВТОМОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
В.В. Костюк, В.П. Белена, П.А. Русило
В статье выполнен анализ состояния и перспектив развития учебно-тренажерных средств для подготовки
специалистов автомобильной службы в Вооруженных Силах Украины, обоснованы рациональные предложения
относительно номенклатуры учебно-тренажерных средст в соответствии с решаемымиют задачами.
Ключевые слова: автомобильная служба, учебно-тренажерные средства, автомобильная техника,
автомобильный тренажерный комплекс, военная автомобильная техника, номенклатура учебно-тренажерных
средств, Сухопутные войска.

GROUND FOR RATIONAL NOMENCLATURE OF MODERN TRAINING FACILITIES FOR PREPARATION
OF MOTOR-CAR SERVICE SPECIALISTS IN GROUND FORCES OF UKRAINIAN ARMED FORCES
V.V. Kostiuk, V.P. Belena, P.O. Rusilo
The analysis of state and development prospects of training facilities (TF) for preparation of motor-car service
specialists in Armed Forces of Ukraine is done in the article, rational suggestions concerning the nomenclature of (TF) in
accordance with tasks, they fulfill, are grounded.
Keywords: motor-car service, training facilities (TF), motor vehicles, motor-car training complex, military motor
vehicles, nomenclature of training facilities, Ground forces.

УДК 623.592
Я.В. Красник, О.В. Римар, Т.Д. Попович
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів
ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ НА ОСНОВІ МАКСИМАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вирішення проблеми низької ефективності тренувальних засобів для підготовки особового складу
військових частин і органів управління військами потребує створення ефективних навчально-тренувальних
засобів з максимальним використанням комп’ютерних технологій. В статті на основі аналізу сучасних
досягнень в застосуванні тренажерних засобів для підготовки особового складу Збройних Сил розвинутих
держав розглядається проблема створення сучасних ефективних навчально-тренувальних засобів для
військ.
Ключові слова: Навчально-тренувальні засоби, комп’ютерні технології, тренажер, підготовка
особового склад, озброєння і військова техніка.

Вступ
Постановка проблеми. Згідно з аналізом
деяких показників якості основних типів існуючих в
Збройних Силах України навчально-тренувальних
засобів (НТЗ) [1] показник ступеня відповідності дій
тих, хто навчається, реальному процесу бойової
роботи
становить
0,59,
показник
ступеня
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відповідності параметрів тактичної обстановки, що
імітується, реальним параметрам – 0,3, а показник
контролю дій тих, хто навчається, – 0,18, що явно
недостатньо для ефективності навчального процесу.
Основними
причинами
такої
низької
ефективності НТЗ є [1]:
– низький ступінь відповідності навчальноінформаційної моделі реальним умовам бою;

