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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИЦІЛЮВАННЯ 

Альошин Г.В.1, д.т.н., професор; Коломійцев О.В.2, д.т.н., с.н.с.; 

Посохов В.В.3; Топчій В.Л.3 

1Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків 
2Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
3Національна академія національної гвардії України, м. Харків 

 

Сучасне озброєння неможливе без якісної системи прицілювання та 

наведення, в розробці якої завжди є протиріччя між такими показниками якості 

зброї, як точність 2 , середня потужність сигналу cP , час виявлення 

і прицілювання )( прв tt  , рівень активних і пасивних завад 0N  та, навіть, 

апріорний діапазон   вимірів параметра  . Ці протиріччя взаємозв’язані 

формулою за Гуткіним Л.С. (кривою обміну): 
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Таку криву обміну можливо отримати, коли немає оптимізації системи [1] 

за якимось додатковим показником. 

У буль-якому разі залежності між показниками, та особливо між 
апріорним діапазоном вимірювача і часом вимірювання, вивчені ще 

недостатньо. Але відомі такі методи вимірювань [1] параметра   для будь-

яких апріорних діапазонів вимірювачів  : дикримінаторні вимірювачі, 

пошукові, або панорамні мивірювачі, багатоканальні вимірювачі, маловідомі 

багатошкальні вимірювачі, невідомі багатоетапні вимірювачі та 6) комбіновані 

багатоетапні вимірювачі. 
Якщо не враховувати показник вартості, то багатоканальний вимірювач, 

у якого зменшений недолік багатозначності і він використовується в комбінації 

з дискримінаторним методом, можна вважати самим кращим для застосування 

у озброєнні. 
Але для конкретних реалізацій показників існують свої методи  

вимірювань, оптимальні за всіма показниками. 

Література 
1. Алешин Г.В. Эффективность сложных радиотехнических систем / Г.В. Алешин, 

Ю.А. Богданов. – Х: “Наукова думка”, 2008. – 288 с. 

2. Aloshin G. The method of parameters optimization of the multifunctional laser 

information-measuring system on the multiplicity of signals, structures and technical 

parameters / G. Aloshin, O. Kolomiytsev, O. Kuleshov, K. Kulagin, A. Tkachev // Наука і 

техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: ХНУПС, 2018. – Вип. 1(30).  – С. 

73–79. 

3. Алешин Г.В. Ефективність лазерних інформаційно-вимірювальних систем 

/ Г.В. Алешин, О.В. Коломійцев, В.В. Посохов // Збірник наукових праць ХНУПС. – Х.: 

ХНУПС. – 2018. – Вип. 2(56). – С. 59–65. 
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ВПЛИВ МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ НА ПРОЦЕСИ 

УПРАВЛІННЯ ВІЙСКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ 

ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

Андрощук О.С., д.т.н., професор; Грінченко В.В. 

Національна академія Державної прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький 

 

Сьогодні в практиці військового управління велика увага приділяється 
реалізації, так званого, підходу мережецентричного управління. Його поява 

стала можливою завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу та 

мережевих та інформаційних технологій. 

В доповіді розглянуті її сутність, зміст і вплив на процеси управлення 
військовими формуваннями та правоохоронними органами. Проведений аналіз 

війн і збройних конфліктів сучасності дозволив виявити суттєві зміни, що 

відбулись під час збройної боротьби. Всі вони призвели до суттєвого 

збільшення просторово-часових параметрів бойових дій, змінення форм 
і засобів застосування військ і, що найбільш суттєве, до кардинального 

перегляду самої методології управління військами. 

На сьогодні основними факторами, що призвели до змінення методології 

управління, стали нові інноваційні рішення, які реалізовані в системах 
військового управління, нові системи супутникової та інших видів цифрового 

зв’язку, супутникові системи навігаційно-часового забезпечення та нові 

мережеві й інформаційні технології, які дозволяють об’єднати в єдиний контур 

автоматизованого управління різноманітні засоби розвідки, управління та 
знищення. У своїй сукупності все це дозволило побудувати єдиний 

інформаційно-комунікаційний простір поля бою, забезпечити реалізацію нових 

принципів мережевої взаємодії і управління і, як наслідок, практично 

реалізувати новий мереже центричний підхід щодо управління.  
Аналіз значної кількості наукових робіт, що порушують питання мереже-

центричних систем і технологій, довів, що основним вектором у розвитку 

мережецентричного підходу є матричні інформаційно-управляючі системи, що 

функціонально інтегруються з різнорідних постачальників і споживачів 
інформації, яка циркулює в системі. 

Дані системи включають: різнорідні джерела й отримувачі інформації 

(засоби розвідки, вищі, взаємодіючі та підлеглі органи управління, окремі 

посадові особи тощо); різні види й типи інформації, що циркулює в мережі; 
різні засоби обробки інформації. 

Відмінною особливістю сучасних мережецентричних інформаційно-

управляючих систем є їх глобальність як у просторовому, так 

і у функціональному плані, обов’язкове впровадження у контур обробки 
інформації, що циркулює в мережі процедур формування достовірних  

і актуальних даних та наявність сильної прогностичної складової. Така 

складова базується на оцінювання загроз і ризиків, моделюванні можливого 

ходу й завершення збройного протистояння. 
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УМОВИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЧАСТИНАМИ 

І ПІДРОЗДІЛАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 

СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ 

Бабак С.А., Голоколос В.О. 

Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків 

Процесові управління військами властива дискретність, що потребує 

визначення необхідних і достатніх умов його безперервності. 

У реальному процесі розвитку дій можливі такі варіанти: 
1. Моменти здійснення органом управління впливу на підлеглих суворо 

співпадають з потрібним поточним часом здійснення цього впливу. Таке 

управління має властивість своєчасності.  

2. Управляючий вплив на підлеглих здійснюється пізніше, ніж це 
потрібно за розвитком обстановки. Таке управління буде несвоєчасним.  

У цьому випадку управління не буде безперервним через втрату властивості 

своєчасності. 

3. Управлінський вплив на підлеглих здійснюється раніше, ніж це 
потрібно за розвитком обстановки. У цьому випадку управління йде 

з випереджанням розвитку подій. Управління з випереджувальним впливом на 

підлеглих – ситуація, яка найбільш характерна для СБД. Необхідність такого 

управління диктується їх швидкоплинністю і напруженістю. Використовуючи 
сучасні методи прогнозування розвитку обстановки та оцінки якості рішень, 

що приймаються, може бути забезпечена потрібна безперервність управління. 

Якщо прагнути випереджати супротивну сторону, а рішення приймати невірні, 

безперервність управління буде втрачатись. 
4. Здійснюючи управлінський вплив своєчасно, але неодноразово, 

управління не втрачається, а має наслідком перевантаження органа управління 

та підлеглих надлишковою роботою. Також може відбуватися втрата 

управління за непрямими причинами, у разі чого управління втрачатиме 
властивість безперервності.  

5. Управлінський вплив здійснюється своєчасно та з необхідною трива-

лістю післядії, а виконавчій орган (підлеглий) виконує поставлене завдання 

(реагує на управлінський вплив) раніше, ніж це потрібно за умовами обстанов-
ки, звичайно також не приводить до втрат управління, але дає додатковий час 

підлеглому для підвищення надійності виконання поставлених завдань.  

6. Управлінський вплив здійснюється своєчасно, але із затримкою 

доведення інформації до підлеглих, тоді виконавчий орган не взмозі одразу 
реагувати на наступний управлінський вплив, що також призведе до часткової 

втрати управління.  

Суттєвим для зрозуміння поняття безперервності управління є те, що 

будь-який управлінський вплив має властивість “корисної” післядії.  
Розглянуте вище дає можливість сформулювати необхідну та достатню 

умову безперервності управління: щоб бути безперервним, управління має 

бути своєчасним, а інтервали між двома сусідніми управлінськими впливами 

на підлеглих та від початку першого до моменту виконання поставленого 
завдання підлеглим не повинні перевищувати допустиму тривалість післядії 

першого з них.  
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ФОРМУВАННЯ ТРАСИ ПОЛЬОТУ БПЛА ПІД ЧАС 

ПЛАНУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ  

Бабенко В.П., к.т.н., доцент 

Військовий інститут танкових військ 
Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Планування аеророзвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів 
(БПЛА) потребує великих обсягів інформації маршрут і стан території, над 

якою планується виконувати політ, висотні, швидкісні та аеродинамічні 

характеристики літального апарату, тактико-технічні характеристики 

знімальної апаратури тощо. 
В доповіді під БПЛА розуміється літальний апарат, що виконаний за 

літаковою або вертолітною аеродинамічною схемою та призначений для 

вирішення розвідувальних, розвідувально-ударних та інших завдань, який 

може бути керований дистанційно або виконуючий рух за програмою. 
Для виконання завдань Сухопутних військ Збройних Сил України БПЛА 

може застосовуватися: 

 на оперативно-тактичному рівні, під час взаємодії на рівні оперативних 

командувань; 

 на тактичному рівні, у ланці бригаді або батальйону; 

 для ланок рівня взводу або роти, як засіб розвідки використовуються, 

так звані, міні-БПЛА, оперативність розгортання яких і незалежність від інших 
джерел розвідувальної інформації, робіть їх украй ефективними. 

В доповіді наводиться низка загальних вимог до формування траси 

польоту для усіх типів БПЛА. Приведена класифікація БПЛА за 

аеродинамічною схемою фюзеляжу, обговорені обмеження на вигляд траси 
польоту. Враховуються геометричні вирази, які можуть бути використані під 

час розрахунку геометричних параметрів трас польоту БПЛА. Проаналізовані 

варіанти бойового застосування і керування його польотом. 

Для візуального контролю місця знаходження БПЛА та оперативного 
корегування його траси слід підключити наземний компонент системи 

приймання й оброблення телеметричної інформації безпілотного авіаційного 

комплексу до єдиної програмної оболонки, в якій буде здійснюватися 

відображення цієї інформації. 
В процесі відображення на екрані комп’ютера, як найменш має бути 

наявна така інформація про: 

− поточні GPS-координати БПЛА у вигляді траси польоту та параметри 

орієнтування літака (або кількох БПЛА водночас, якщо планується групова 
авіаційна операція); 

− рельєф місцевості (цифрова модель), населені пункти, водні ресурси 

тощо, у районі виконання польоту з можливістю зменшення або збільшення 

масштабу відображення. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ НА ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ 

ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

Бабкін Ю.В., Оліфіренко В.С. 

Військовий інститут танкових військ  

Національного технічного університету  

“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
 

Технологічне планування машин технічного обслуговування та 

військового ремонту для проведення технічного обслуговування та ремонту 

з урахуванням операції об’єднаних сил (ООС), вимагає внесення пропозицій 
щодо укомплектування БРЕМ новими засобами технічного обслуговування та 

ремонту. 

Актуальність змін в оснащенні машин технічного обслуговування  

і ремонту полягає в тому, що досвід бойових дій у зоні проведення ООС, 
виявив нові прийоми і способи ведення бойових дій в обмеженому районі 

невеликими військовими формуваннями. Танкові війська залишаються 

основною ударною силою Сухопутних військ. Одним з основних факторів 

підтримання бронетанкового озброєння і техніки в справному стані є технічне 
обслуговування та військовий ремонт у визначені терміни, тому скорочення 

терміну технічного обслуговування та ремонту є актуальним науковим 

завданням. 

Успішному вирішенню цього завдання сприяє наявність у складі 
батальйонів (батальйонних тактичних груп) пересувних ремонтних засобів 

технічного обслуговування та військового ремонту (РЗТО та ВР), 

безпосередньо майстерень технічного обслуговування, броньованих ремонтно-

евакуаційних машин і танко-ремонтних машин, укомплектованих у достатній 
кількості всім необхідним обладнанням, яке дозволяє ефективно виконувати 

роботи технічного обслуговування та військового ремонту на зразках 

бронетанкового озброєння та техніки в польових умовах. 

У доповіді розглянуто інтенсивний розвиток засобів і способів ведення 
бойових дій, який висуває підвищені вимоги до системи технічного 

забезпечення військ, у тому числі до комплексу рухомих засобів відновлення 

(РЗВ) озброєння та військової техніки. 

За результатами проведеного аналізу встановлено, що стан парку РЗВ 
у військах виявляє тенденцію їхнього старіння. Тому на сьогодні більшість 

зразків РЗВ, що знаходяться у військах, становить комплект машин 1980-х 

років. 

Ураховуючи викладене вище, розроблено пропозиції щодо створення 
рухомих засобів технічного обслуговування та військового ремонту озброєння 

і техніки. Розкрито склад та робота цих засобів. 

Таким чином, застосування рухомих засобів, що пропонується, значно 

скоротить час на технічне обслуговування та військовий ремонт техніки. 
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ПІДХОДИ ЩОДО ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВИХ УСТАНОВОК 

ОБ’ЄКТІВ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ 

ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

Базелюк В.М. 

Військовий інститут танкових військ 

Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 
Важливим елементом під час експлуатації бронетанкового озброєння та 

військової техніки є діагностика вузлів, агрегатів, механізмів силової 

установки. 

Відомо, що залежно від кваліфікації ремонтників, знань роботи систем 
і механізмів двигуна та оснащення їх спеціальними контрольними приладами 

тривалість пошуку несправності має досягати 50–80 % від усього часу 

з усунення несправності. 

Основна складність діагностування силових установок полягає у тому, що 
вони мають малу кількість системних параметрів, оцінювання яких дозволяє 

відразу вийти на несправність. 

У доповіді розглянуті сучасні підходи до діагностики силових установок 

об’єктів бронетанкового озброєння з дизельними двигунами. 
За результатами проведеного аналізу сучасних методів діагностики 

паливної апаратури дизельних двигунів, обґрунтована математична модель 

паливного насоса високого тиску дизеля 5ТДФ та введення даних справного 

насоса в алгоритм пошуку несправності. 
Як результат наукового дослідження – складена таблиця відмов силової 

установки. На основі таблиці побудований алгоритм пошуку несправностей 

паливних насосів дизеля 5ТДФ. 

Таким чином, створення спеціальних алгоритмів для визначення 
неполадок у паливній системі високого тиску танка Т-64Б для ремонтно-

відновлювальних підрозділів нададуть також практичне застосування в зоні 

проведення операції Об’єднаних сил. 

 

Література 
1. Диагностика дизельных двигателей. Серия “Автомеханик”. – М.: ЗАО “КЖИ” 

“За рулем”, 2004. – 154 с. 

2. Техническая диагностика танков. – М.: ВА БТВ, 1979. – 140 с. 

3. Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники. – М.: ВИ, 1989. – 122 с. 

4. Технические средства диагностирования. Справочник. – М.: Машиностроение. 

– 76 с. 
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ 

РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Балабуха О.С. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

Аналіз досвіду локальних війн, військових конфліктів останнього часу довів, 

що в сухопутних військах (СВ) провідних країн світу основна роль з вогневого 
ураження противника відводиться ракетним військам, а саме ракетному 

комплексу (РК) СВ, як найбільш потужному засобу вогневого ураження 

противника. 

Ефективність застосування РК в умовах протидії противнику безпосередньо 
залежить від рівня їх живучості. Розробка методів кількісної оцінки рішень, 

спрямованих на підвищення живучості самохідних пускових установок (СПУ), 

що задіяні в ракетному ударі, є актуальним науковим завданням, яка має важливе 

прикладне значення. 
В доповіді розглянуті актуальні питання, які пов’язані з обґрунтуванням 

раціональних підходів до планування бойових дій із використанням РК як 

основного засобу з вогневого ураження противника, що обумовлює 

необхідність розроблення способів оцінювання таких дій. 
Акцентовано увагу на те, що предметом наукового дослідження став 

процес планування застосування РК в умовах дії противника. Метою 

проведеного дослідження було розроблення алгоритму імітаційної моделі, що 

дозволяє на основі кількісних оцінок досліджуваного процесу, обґрунтувати 
рішення, які спрямовані на підвищенні живучості СПУ РК в умовах дії 

противника. Під час проведення досліджень були використані методи 

дослідження операцій. 

Здатність до зміни параметрів імітаційної моделі, надала можливість 
виробити та оцінити найбільш раціональні рішення на застосування РК із 

забезпеченням максимального рівня живучості СПУ РК у конкретних умовах 

ведення бойових дій. 

За результатами проведених досліджень запропонована імітаційна 
модель, яка дозволяє отримати кількісну оцінку рішень, що спрямовані на 

підвищення живучості РК в умовах дії противника. В процесі роботи 

імітаційної моделі формується статистичний матеріал, який дозволяє 

вичислити оцінки вірогідності отримання кожної СПУ сильного, середнього 
і слабкого ступеня ушкодження, знайти середню кількість СПУ, що отримали 

вказані ступені ушкодження. 

Імітаційна модель оцінювання живучості ракетних комплексів, що 

запропонована, може бути використана в системі підтримки ухвалення рішень 
командиром відповідного рівня. 
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МОЖЛИВОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Баркатов В.І., ресурс менеджер компанії AltexSoft UA; 

Баркатов І.В., доцент НТУ “ХПІ ”  

Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо проблем ефективного 

використання інформаційних технологій у галузі освіті свідчить про те, що 

науковцями разом із фахівцями-практиками багато зроблено у створенні 

цілісної системи комп’ютерного навчання.  
Враховуючи зазначене вище, широко застосовуються сучасні навчально-

тренувальні комплекси, що забезпечують підвищення якості бойової 

підготовки частин і підрозділів, скорочення часу на засвоєння бойової техніки, 

економію її ресурсу і зниження аварійності через неправильну експлуатацію. 
Одним з таких засобів, створених відповідно до нагальних потреб 

Збройних Сил України, є програмний освітній продукт – Мультимедійний 

програмний комплекс Т-64Б “Планшет”, який призначений: 

– для підготовки та навчання курсантів вищих військових навчальних 
закладів, військовослужбовців зі складу екіпажів танкових підрозділів основ 

будови, експлуатації, обслуговування та ремонту танка та його окремих вузлів 

та агрегатів; 

– надання доступу до технічної документації щодо експлуатації, 
обслуговування та ремонту танка в режимі off-line, без доступу до зовнішніх 

мереж зв’язку та Internet; 

– надання якісного та доступного мультимедійного контенту, який 

дозволяє у скорочені терміни вирішити будь-які завдання щодо вивчення 
будови, обслуговування та експлуатації танка Т-64Б. 

Основними споживачами мультимедійного програмного комплексу 

є танкові підрозділи у навчальних закладах військової освіти, військових 

навчальних центрах та у військових частинах і підрозділах Збройних Сил 
України. 

Мультимедійний програмний комплекс – це програмний продукт, який 

встановлюється та працює на штатних або особистих апаратних засобах тих, 

хто навчається, із додатково встановленим програмним забезпеченням. 
Джерелом інформації є спеціальне програмне забезпечення, яке 

складається з документації, схем, відеоматеріалів, анімаційних додатків та 3D 

турів (панорам). 

Матеріальним носієм зберігання інформації є внутрішня або зовнішня 
пам’ять штатного або персонального обчислювального пристрою. 

Розроблення програмного забезпечення відповідно до запропонованого 

науковцями військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ” ведеться 

фахівцями Харківської IT-компанії Altexsoft. 
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РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ КЕЙСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ІНТЕРАКТИВНИХ ТРИВИМІРНИХ ВІЗУАЛІЗАЦІЙ 

Баркатов І.В., доцент НТУ “ХПІ”; Фарафонов В.С., к.х.н.; Тюрін В.О. 

Військовий інститут танкових військ НТУ “ХПІ”, м. Харків 
 

Досвід силових структур передових країн світу свідчить, що 

мультимедійні технології визнані ефективним засобом навчання, який 

застосовується у більшості навчальних дисциплін. В результаті, на даний 
момент існує широкий круг продуктів, серед яких можна згадати Visual 

BattleSpace 1,2,3, e.TACCS – e.sigma тощо. Втім, аналіз цих даних, що 

є загальнодоступними, показав, що наявним продуктам загалом притаманні 

певні особливості, які обмежують їх широке впровадження у навчальний 
процес ЗСУ: 

− виконання у вигляді частини програмно-апаратного комплексу; 

− оптимізація під використання в окремому комп’ютерному класі; 

− необхідність високої технічної кваліфікації користувачів; 
− відсутність української локалізації. 

З урахуванням цих обставин, нами розроблено програмне забезпечення 

Пакет інтерактивних тривимірних візуалізацій бойових та навчальних 

епізодів. Його призначенням є створення і демонстрація інтерактивних 
тривимірних візуалізацій дій підрозділів із залученням мінімальних технічних 

ресурсів і навичок користувача. Завдяки цьому фактору, такі візуалізації 

можуть знайти широке застосування у ВВНЗ як доповнення до 

загальновживаних сьогодні демонстрацій слайдів Microsoft PowerPoint, 
зокрема, у тактичних і тактико-спеціальних дисциплінах. 

Як один із перспективних напрямів застосування, ми пропонуємо 

відображення таким чином епізодів бойових дій із подальшим створенням 

навчальних кейсів на їх основі для занять тактико-спеціальних дисциплін. 
Відповідно до загальних вимог такий кейс міститиме такі компоненти:  

− опис положення та сили сторін на момент бою, опис порядку дій 

сторін; 

− інтерактивна тривимірна візуалізація місцевості, сторін та порядку дій; 
− навчальний матеріал: результати фахового аналізу бою; 

− методичні рекомендації для викладача: набір можливих, але не 

здійснених, варіантів розвитку подій, питання для обговорення; 

− завдання для слухачів. 
У даному випадку наявність візуалізації та її інтерактивність 

є принципово важливими для ефективного проведення заняття. По-перше, вона 

сприяє усвідомленню фактичної частини кейса (положення і дії сторін), без 

якого подальша робота над ним неможлива. По-друге, можливість у реальному 
часі переглядати поле бою з різних точок зору та обирати той чи інший 

порядок дій необхідна для можливості проведення обговорення. Застосування 

подібних інтерактивних тривимірних візуалізацій, дозволить командирам 

і органам управління більш якісно аналізувати результати бойових зіткнень, а 
на основі цього аналізу більш ефективніше планувати і організовувати 

наступні дії частин і підрозділів. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОБУДОВИ 

КОМПЛЕКСНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ ВІЙСЬК 

ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

Батурін О.В.1, к.т.н., доц.; Кулєшов О.В.1, к.військ.н., доц.; 

Коломійцев О.В.2, д.т.н., с.н.с.; Гордієнко А.М.1, к.військ.н., с.н.с.; 

Рябоконь Є.О.1, к.т.н., с.н.с. 
1Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

У доповіді проаналізовано тенденції та обґрунтування шляхів побудови 
комплексних тренажерних засобів (КТЗ) військ протиповітряної оборони 

(ППО) Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил (ЗС) України. Розглянуті 

питання щодо підвищення ефективності бойової підготовки частин 

і підрозділів військ ППО СВ ЗС України за рахунок удосконалення КТЗ для 
навчання та тренування посадових осіб. За допомогою КТЗ можливо 

здійснювати підготовку та навчання посадових осіб з метою формування 

і закріплення у кожного навичок щодо ведення бойової роботи на зразках 

озброєння з відбиття ударів засобами повітряного нападу противника в різних 
умовах повітряної, наземної та перешкодової обстановки, а також для взаємодії 

під час спільної роботи. Ґрунтуючись на результатах аналізу, запропоновано 

напрями з удосконалення КТЗ, що повинно забезпечити виконання завдань 

посадовими особами за такими напрямами: 

 забезпечення тренування в плануванні, організації і веденні бойових 

дій на базі використання моделей оцінювання ефективності бойових дій,  

а також об’єктивного обліку реального рівня підготовки; 

 застосування навчально-інформаційних моделей, що включають 

сценарії дій повітряного противника різного рівня складності; 

 відпрацювання найбільш ефективних способів оцінювання повітряної 

і перешкодової обстановки, прийняття рішення на відбиття удару повітряного 
противника, цілерозподіл, керування вогнем підрозділів; 

 злагодження дій підрозділів розвідки, управління і вогневих 

підрозділів у ході протиповітряних боїв; 

 відпрацювання питань взаємодії підрозділів; 

 автоматизоване оцінювання дій, документування результатів. 

До переваг комплексних тренажерних засобів можна віднести такі: 

 відсутність витрати ресурсу комплексів; 

 відсутність великих матеріальних витрат; 

 динамічне корегування інформаційних моделей обстановки і бойової 

роботи в процесі тренувань (навчань). 

Таким чином, удосконалення комплексних тренажерних засобів 

забезпечить навчання, індивідуальне (групове) тренування посадових осіб  

в єдиній імітованій повітряній і перешкодовій обстановці в реальному 
масштабі часу, а також виконання усіх операцій бойової роботи в усіх видах 

бойових дій. 
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СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОВІТРЯНІ ОБ’ЄКТИ, ЩО 

СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ ВІЗУАЛЬНО, ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ДО ЗАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОВІТРЯНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

Батуринський М.П., к.т.н., с.н.с.; Комін Д.С., к.т.н. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 
В доповіді розглянуто питання розробки системи виявлення повітряних 

об’єктів, що спостерігаються візуально. У Збройних Силах ці завдання 

покладаються на пости візуального спостереження. 

Авторами пропонується використовувати систему для вирішення цього 
завдання на основі сучасних технологій, а саме: мобільних пристроїв 

(смартфонів). Ідея полягає у використанні спеціального додатка, що 

завантажується на мобільний пристрій та під’єднується до загальної мережі 

Internet. Друга частина системи встановлюється на ПЕОМ, що теж 
під’єднується до глобальної мережі. 

Основна перевага такої системи полягає у тому, що наразі майже в кожної 

людини є мобільний пристрій, що може використовуватись як елемент 

системи. Тому система “постів візуального спостереження” суттєво 
розширюється. Крім того, географічне розташування “спостерігачів” 

практично не має обмежень. 

Авторами розроблена така система в Харківському національному 

університеті Повітряних Сил. Клієнтська частина працює під управлінням 
системи Android 4.4 або вище. Серверна частина працює під управлінням 

системи Windows XP SP3 або вище. 

Для передавання повідомлень використовується мережевий протокол 

TCP/IP. Перед передаванням повідомлення шифрується блоковим 
симетричним алгоритмом AES з довжиною ключа 128 біт. Довжина ключа 

була вибрана, з сервісів, що доступні в системі Android версії 4.4. 

З боку сервера прийняті повідомлення розшифровуються та інформація 

про прийнятий об’єкт відображається на стандартному катфоні спеціальним 
знаком. На сервері встановлюється список можливих “клієнтів” та для кожного 

задається свій ключ шифрування. 

Таким чином, для кожного отриманого повідомлення можливо 

встановити абонента, який сформував повідомлення. 
У внутрішній мережі, де працює основна система виявлення та 

спостереження за повітряними об’єктами, заборонено встановлювати робочі 

місця з доступом до глобальної мережі. Тому на даному етапі пропонується 

встановлювати окреме робоче місця з доступом до глобальної мережі, на якому 
буде працювати серверний компонент. 

Перенесення інформації можливо зробити неавтоматизованим способом, 

або використовувати нульмодемний кабель для послідовного порту RS232 

з фізичним розривом одного напряму передавання даних. Це буде гарантувати 
неможливість витоку інформації з внутрішньої мережі. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БРОНЬОВОГО 

ЗАХИСТУ ЛЕГКОБРОНЬОВАНИХ МАШИН 

Баулін Д.С., к.т.н., с.н.с.; Манжура С.А.; Одейчук М.П., к.т.н., с.н.с.; 

Горєлишев С.А., к.т.н., доцент 

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків 

 

Аналіз збройних конфліктів довів, що найбільш масово застосованими 

зразками бронетехніки є легкоброньовані машини (ЛБМ). З урахуванням 
масовості та значущості застосування ЛБМ, передові країни світу розгорнули 

програми щодо створення відповідних зразків озброєння. Броньовий захист 

ЛБМ, що знаходяться на озброєнні в Україні, значно поступається 

перспективним зарубіжним зразкам, що підтвердилося досвідом їх 
застосування в Афганістані, Чечні, Іраку та Україні. 

Одним із шляхів підвищення рівня броньового захисту ЛБМ від впливу 

бронебійних боєприпасів стрілецької зброї та малокаліберних автоматичних 

гармат є використання нових перспективних схем бронювання і сучасних 
матеріалів захисту. Основну броню пропонується доповнювати захисними 

елементами на основі броньових сталей і легких сплавів, композитних 

матеріалів і кераміки, які забезпечують при цьому масо-габаритні показники 

ЛБМ, що дозволяє їх транспортування літаками та залізницею. З огляду на це, 
найбільш прийнятним напрямком для створення броньового захисту нових 

і модернізації серійних ЛБМ є застосування диференційованого бронювання, 

використання комбінованих і конструктивних перешкод, що дозволить, за 

незначного збільшення ваги корпусу та башти, підвищити захищеність або, за 
заданого ступеня захисту, знизити сумарну вагу броньових деталей. 

У доповіді проаналізовані роботи, що пов’язані з підвищенням стійкості 

сталевих броньових перешкод. Одним із шляхів подальшого підвищення 

стійкості броньового захисту ЛБМ, що мають сталевий корпус, може бути 
розроблення конструктивної броні з використанням у лицьовому шарі 

матеріалів з високим опором проникнення, а в тильному шарі – сплавів, що 

мають меншу схильністю до утворення відколу із застосуванням нових 

технологій з’єднання між шарами. З’єднання між собою шарів по всій площі 
можливо здійснити за одним із відомих методів твердофазного зварювання 

металів, у тому числі за вакуумно-деформаційними технологіями. 

Також здійснено оцінювання матеріалів, які доцільно включати до складу 

двошарових перешкод. Найбільш бажаними матеріалами як лицьовий шар 
можна назвати броньову сталь (з твердістю не менше 60 НRC) і конструкційну 

кераміку. Використання лицьового твердого шару спільно з енергоємною 

підкладкою може дати виграш за масою до 50 %, у порівнянні з рівностійкими 

перешкодами, виготовленими з монолітних броньових сталей. 
Таким чином, здійснений аналіз стану броньової захищеності ЛБМ, що 

знаходяться на озброєнні в Україні, від впливу бронебійних боєприпасів 

калібрів 7,62...30 мм показав свідчить про недостатній рівень броньового 

захисту, а існуючий науково-методичний апарат для обґрунтування 
конструкції від впливу бронебійних боєприпасів потребує вдосконалення. 
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СЕЛЕКЦІЯ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ БОРТОВОГО 

РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ 

Бекіров А.Е., Суханов О.Ю., Жук В.В. 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

У доповіді розглянуто актуальне питання визначення вхідних параметрів 
нейронної мережі прогнозування відмов бортового обладнання. 

Якісне та своєчасне технічне обслуговування повітряних суден авіації 

Повітряних Сил Збройних Силу України безпосереднє пов’язано з ефективним 

виконанням бойових завдань. Одним із напрямків роботи інженерно-авіаційної 
служби є заходи з підтримання та підвищення надійності авіаційної техніки 

(літаків та ін.). 

Аналіз параметрів, які характеризують вплив конструктивно-виробничих 

факторів, довів, що для однакового обладнання вони є приблизно 
еквівалентними. Але фактично обладнання має різний технічний стан навіть  

в умовах однакового напрацювання або календарного терміну служби. Це 

пов’язано зі зміненням технічного стану обладнання під неоднорідним 

впливом експлуатаційних факторів. 
Крім факторів, які піддаються математичному опису та моделювання 

існує цілий спектр впливів, які мають слабкопрогнозований характер, 

наприклад дії інженерно-технічного складу. 

Велика кількість факторів, немонотонність та вибірковість їх впливу 
ускладнює роботу інженерно-технічного складу з утримання бортового 

радіоелектронного обладнання у справності та постійній готовності до ведення 

бойових дій. 

Одним із можливих напрямків вирішення завдання прогнозування 
є використання нейронних мереж. Ефективне вирішення нейронною мережею 

завдання прогнозування обумовлено похибками функціонування внаслідок 

неякісної вибірки та оптимізації вхідних параметрів, нераціональної побудови 

топології нейронної мережі та обмеженої кількістю навчальної вибірки. 
Розглядаються експлуатаційні фактори, які характеризують роботу 

обладнання з позиції умов застосування, якості експлуатації та умов 

експлуатації. 

Для побудови нейронної мережі визначається вектор вхідних параметрів, 
як сукупність кількісних та якісних експлуатаційних факторів. 

Пропонується правило щодо визначення загального напрацювання 

об’єкта, коефіцієнта циклічності відмов обладнання та побудови періодограми, 

порядку обліку циклів увімкнення-вимкнення. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОЇ БРОНІ ЛЕГКОБРОНЬОВАНОЇ 

ТЕХНІКИ ЗА РАХУНОК ГАЗОДЕТОНАЦІЙНОГО НАПИЛЕННЯ 

В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

Бєлоусов І.О. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”,  

м. Харків 

 
У доповіді розглянуто питання усунення пробоїн у листах сучасної броні, 

пропонується використовувати високопродуктивну, газодетонаційну установку 

для нанесення металевих порошків в отвори від пробоїн. 

Проведені досліди довели, що порошок металу, який наноситься 
газодетонаційним методом, глибоко дифундує в металеві поверхні, утворюючи 

рівномірний, твердий, однорідний шар. Під час нанесення порошку різних 

металів на поверхню дослідного зразка металу його температура знаходиться 

у межах 200 ºС, і відповідно не спричиняє внутрішніх міжкристалічного 
напруження металу та втрати якісних характеристик броньової сталі. 

Також, у разі недопущення нагрівання металу вище 200 ºС ми зможемо 

виключити необхідність виконання процесу термічної відпуски металу, який 

зробити в польових умовах неможливо, тому що цю процедуру виконують 
тільки на відповідних підприємствах з метою змінення будови та властивостей 

загартованої сталі, підвищення в’язкості й пластичності, зменшення твердості, 

зниження внутрішніх напружень.  

Уникнення процесу термічної відпуски металу, суттєво прискорює та 
спрощується ремонтний процес у польових умовах. 

 

Література 
1. Адгезионные свойства тонких металлических покрытий, нанесённых на стекло 

методом ионно-стимулированного осаждения / Ю.А. Марченко, Н.В. Перун, 

В.Н. Воеводин, А.Ф. Ванжа, В.А. Александров //  Вопросы атомной науки и техники. – 
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2. Schmidbauer S., Hahn J., Richter F. Adhesion of metal coatings on ceramics deposited 
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ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ БОЙОВИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ 

Бірюков А.А., Ковтунов Ю.О. 

Військовий інститут танкових військ 

 Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”,  м. Харків 

 

Сучасний рівень розвитку бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ) 

і складність вирішення ними завдань висуває на перший план вирішення 
завдань, що пов’язані з розвитком систем вбудованої діагностики механічних, 

електромеханічних агрегатів, систем і комплексів. На сьогодні питання 

розроблення діагностичної апаратури й алгоритмів, які дозволили б 

комплексно оцінювати стан складних систем БТОТ у реальному масштабі 
часу, а також прогнозувати їх технічний стан (ТС), вимагають детального 

опрацювання і впровадження. Це робить розвиток систем діагностики 

і методик пошуку несправностей складних систем, які входять до складу 

бойових рухомих об’єктів (БРО) на сьогодні, одним із шляхів підвищення 
технічного стану озброєння і підтримання бойової готовності БРО 

в підрозділах Збройних сил України. 

У доповіді дано науково-технічне обґрунтування розвитку систем 

вбудованої діагностики електромеханічних агрегатів і систем БРО, показано, 
що під час вирішення завдання технічного діагностування необхідно 

враховувати контроль та прогнозування технічного стану БРО, 

автоматизованого пошуку місць і причин несправностей БРО. При цьому 

діагностика повинна охоплювати функціонально пов’язані множини елементів 
цієї складної системи (двигуни приводу, силові агрегати і так далі). 

Також розглянуті питання, пов’язані з вирішенням завдань діагностики 

технічного стану БРО, і прогнозування їх боєздатності. В інтересах 

впровадження систем діагностування пропонується використовувати як 
діагностичні технічні роз’єми, сенсори різного призначення, так і вбудовані 

діагностичні блоки (контролери діагностування) на сучасній комп’ютерній 

елементній базі, що дозволяє реалізувати паралельний (нейромережевий) 

обчислювальний базис діагностичних моделей складних механічних, 
електромеханічних систем БРО, які експлуатуються у важких і несприятливих 

умовах. Наведено результати аналізу взаємозв’язку несправностей системи 

з критеріями роботоспроможності через діагностичні параметри. 

 

Література: 
1. Ясницкий Л. Н. Нейронные сети — инструмент для получения новых знаний: 

успехи, проблемы, перспективы / Л.Н. Ясницкий, Ю.А. Михалева, Ф.М. Черепанов // 

Нейрокомпьютеры: разработка, применение // Збірник наукових праць. Пермь: 2015. 

№ 5. – С. 48–56. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

27 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА – ВАГОМА СКЛАДОВА 

ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ 

Бобров О., Тимофєєв В., Спілка О., Федотов Д. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
 

В роботі розглянуто актуальне питання організації територіальної 

оборони як складової національної безпеки України. 
Враховуючи реалії  сьогодення, воєнно-політичної, економічної ситуації 

що склалась в Україні, в умовах існуючих загроз незалежності та  

територіальній цілісності держави питання територіальної оборони набувають  

неабиякої актуальності.  
Підготовка резервів та готовність надати гідну відсіч агресору, а набутий  

досвід проведення антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил на 

сході України та тривалий аналіз досвіду провідних країни світу підтвердив 

необхідність її подальшого розвитку, а також вироблення сучасних поглядів на 
її організацію, перегляд та удосконалення складових сил і засобів 

територіальної оборони для успішного виконання ними поставлених завдань. 

До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень 

залучають Збройні Сили України, органи Національної поліції, підрозділи 
Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України та відповідні правоохоронні органи інші 

військові формування, утворені відповідно до законів України.  

Тому підготовка цього різнорідного компоненту сил та засобів 
тероборони до виконання завдань за призначенням, забезпечення взаємодії 

потребує проведення спільних заходів щодо їх злагодження. 

Наразі, у Збройних Силах України прийнято низку організаційних рішень 

щодо створення нової складової сил і засобів територіальної оборони, яка 
передбачає формування бригад тероборони в кожній адміністративно-

територіальній одиниці України. 

Вперше такий захід започаткували на Чернігівщині, де на Гончарівському 

полігоні провели експериментальне тактичне навчання з бригадою 
територіальної оборони “Північна фортеця-2018”, у якому безпосередню 

участь були посадові особи Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ”. 

Відмінна особливість цих навчань – це те, що вперше в історії України вони 

проводились за умов призову та залучення всього особового складу бригади. 
Висновки: 

Очікуваним результатом проведення навчань з силами і засобами 

тероборони є створення  такої ефективної системи, яка забезпечить 

обороноздатність, як складову національної безпеки України. 
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МОДЕЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТУРИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО 

СТАНУ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) 

Богнен П.В. 

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 

м. Київ 

 

У даний час спостерігається тенденція збільшення життєвого циклу 

засобів зв’язку та управління військами (силами). Для засобів зв’язку та 
управління витрати на обслуговування під час експлуатації, пов’язані 

з підтриманням техніки у працездатному стані, можуть бути на рівні або 

перевищувати витрати на придбання. Складність контролю технічного стану 

засобів зв’язку та управління, високі вимоги до кваліфікації обслуговуючого 
персоналу, неоптимальні терміни періодичності обслуговування – все це 

є причинами збільшення вартості експлуатації засобів зв’язку та управління 

військами (силами). 

Розв’язання проблем оптимальної експлуатації сучасних засобів зв’язку 
та управління військами (силами) вимагає виконання вимірювальних операцій 

і обробки великих потоків вимірювальної інформації, її зберігання та 

компактного представлення, а також широкого використання вимірювальної 

техніки разом з обчислювальною. Все це веде до переходу від автономної 
апаратури контролю до комплексних вимірювальних систем – перспективних 

апаратури контролю технічного стану засобів зв’язку та управління військами 

(силами). 

Для розробки математичних моделей апаратури контролю з безперервним 
часом експлуатації використовують математичний апарат систем масового 

обслуговування, як правило, марківські випадкові ланцюги. Зазначимо, що 

математичні моделі експлуатації апаратури контролю у галузі вимірювань, які 

були описані у відомій літературі не враховують сучасні тенденції розвитку 
технічної сфери, а саме широке впровадженню цифрових вимірювальних 

систем, які на відміну від аналогових мають переваги за всіма напрямкам. Так, 

завдяки оснащенню апаратури контролю сучасними цифровими системами, 

маємо нові стани в яких може знаходиться апаратура, а саме: поелементна 
перевірка складових апаратури; заміна несправного елемента модульної 

апаратури на справний; самодіагностування окремих елементів апаратури; 

діагностування програмних засобів апаратури. Удосконалена математична 

модель експлуатації апаратури контролю засобів зв’язку та управління 
військами (силами) дозволить визначити технічні вимоги до перспективної 

апаратури, яка здатна замінити застаріли зразки. 

Запропонована математична модель експлуатації перспективної 

апаратури контролю із застосуванням теорії марківських випадкових процесів 
більш повно описує процес експлуатації всього вимірювального комплексу. 

Рішення системи алгебраїчних рівнянь дає результат для імовірності 

перебування апаратури у своєму основному стані – апаратура справна та 

застосовується за призначенням. Математична модель експлуатації КПА 
дозволяє одержати оцінки ефективності її застосування за призначенням. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПЕРЕСУВНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Бойко В.Н., Меркулов О.А., Ноженко О.М. 

Військова частина А0785 

Вирішення завдань з метрологічного обслуговування (МлО) зразків ОВТ 

у місцях їх експлуатації, у тому числі й у зоні проведення Операції Об’єднаних 

сил на території Донецької та Луганської областей, здійснюється за допомогою 
пересувних лабораторій вимірювальної техніки (ПЛВТ). 

На підставі аналізу сучасного стану парку ПЛВТ, встановлено, що 

існуючий в Збройних Силах (ЗС) України парк ПЛВТ не забезпечує в повній 

мірі виконання сьогоднішніх вимог щодо МлО парку військових засобів вимі-
рювальної техніки (ВЗВТ) у місцях їх експлуатації. Виходячи з цього, актуаль-

ним є питання покращення властивостей сучасних ПЛВТ, які експлуатуються. 

Для не допущення зниження рівня бойової та мобілізаційної готовності 

військ (сил), спроможності швидко вирішувати завдання метрологічного 
забезпечення (МлЗ) у сучасних умовах необхідна модернізація існуючих ПЛВТ 

та переоснащення знов побудованої ПЛВТ УА2–4/А,Б.  

У доповіді авторами, на підставі проведених досліджень, обґрунтовані та 

визначені напрями розвитку та модернізації сучасних ПЛВТ, які спрямовані:  
– на підвищення тактико-технічних характеристик ПЛВТ та показників 

якості (мобільності, автономності, функціональності), які б задовольняли 

сучасним та перспективним вимогам до МлЗ зразків ОВТ;  

– уточнення комплектації ВЗВТ, а саме врахувати можливість заміни 
ВЗВТ зі складу ПЛВТ  засобами вимірювань закордонних виробників. 

Так, у 2018 році за державним оборонним замовленням було закуплено 

дві одиниці ПЛВТ УА2-4/А виробництва ВАТ “МЕРИДІАН” 

ім. С.П. Корольова. 
Зазначені ПЛВТ укомплектовані новітніми зразками вимірювальної 

техніки як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Однак, під час 

приймання модернізованої ПЛВТ виявлено низку недоліків та зауважень, які 

стосуються експлуатаційної документації та окремих технічних параметрів 
(особливостей експлуатації) як ПЛВТ у цілому, так і окремих зразків 

вимірювальної техніки закордонного виробництва, якими комплектується 

модернізована ПЛВТ. 

Усунення та врахування зазначених недоліків та зауважень дозволить 
створити ефективну, мобільну та автономну систему МлЗ, спроможну 

вирішувати завдання з МлЗ військ (сил) ЗС України у сучасних складних 

військово-політичних умовах, в ході підготовки та ведення бойових дій. 

Література 
1. Морозов О.О. Пересувні лабораторії вимірювальної техніки як фактор 
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2. Стан розробки та перспективи виготовлення мобільного комплексу еталонів 
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

Бондарев Г.В., Бриксін О.М. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Метою дослідження є спроба аналізу формування здорового морально-

психологічного стану колективу підрозділу як чинника, що впливає на якість 
виконання бойових завдань, та визначення системи показників морально-

психологічного стану особового складу підрозділів Збройних Сил України для 

його оцінювання. 

Управління морально-психологічним станом людей в усі часи було актуаль-
ною проблемою. Державні діячі та полководці завжди намагалися знайти 

найефективніші засоби, форми та методи управління поведінкою та морально-

психологічним станом особового складу військ. В умовах проведення операції 

Об’єднаних сил значно зросла необхідність активізувати роботу з формування 
в особового складу високої морально-психологічної стійкості, мужності, відваги, 

професійної майстерності, практичних навичок під час дій в екстремальних 

умовах. Адже розгубленість і вияви страху можуть призвести до тяжких 

незворотних наслідків. 
Критерієм діяльності колективу командного складу військової частини є не 

лише високий рівень бойової та мобілізаційної готовності частини, але й злагод-

жена робота з навчання і виховання підлеглих, високоморальна атмосфера, що 

забезпечує належний морально-психологічний стан військовослужбовців [1]. 
Морально-психологічний стан, будучи дієвою частиною морально-психоло-

гічного (духовного) потенціалу обороноздатності держави, створює необхідні 

умови для якісного виконання особовим складом навчальних, навчально-бойових 

та бойових завдань, ефективного функціонування системи всебічного забезпечення 
застосування військ (сил).  

Морально-психологічний стан особового складу – сукупність соціальних, 

службових, морально-етичних, психологічних факторів, що проявляються 

в конкретних умовах життєдіяльності військових колективів (підрозділів, 
команд, розрахунків, постів, екіпажів тощо) і окремих військовослужбовців та 

характеризують готовність (моральні якості, фізичні можливості 

і психологічні властивості) військовослужбовців виконувати покладені 

функціональні обов’язки за посадою та вирішувати поставлені завдання в даній 
обстановці і у визначений час [2]. 

 

Література 
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ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПОВЕРХНЕВО-

АКТИВНИХ СПОЛУК ДЛЯ ДЕГАЗАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА 

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

Брянкін О.С.  

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Останнім часом бурхливий розвиток ядерної енергетики, хімічної 
промисловості привів до створення великої кількості хімічних підприємств  

і виробництв та підприємств ядерної енергетики, що створює загрозу 

у випадку аварій чи зруйнування, хімічного та радіоактивного забруднення 

обширної території. Тому війська не тільки в умовах війни, а і в мирний час 
повинні бути навчені діям в умовах радіаційного, хімічного, біологічного 

забруднення та під час ліквідації наслідків зруйнувань радіаційних, хімічно-

небезпечних об’єктів. 

Під час ведення бойових дій в Сирії та на Сході України великого 
значення набуває вміла та своєчасна ліквідація наслідків застосування зброї 

масового ураження, аварій радіаційних, хімічно-небезпечних об’єктів, 

особливо організація і вжиття заходів за спеціальної обробки військ місцевості 

доріг і споруд. 
Сьогодні для дегазації поверхонь використовують застарілі рецептури, що 

були винайдені у Радянському Союзі, такі як гіпохлориди, монохлораміни, що 

не можуть впоратись з більшістю отруйних речовин, таких як хлор, аміак 

тощо. На додаток необхідно зазначити, що по-перше, терміни зберігання цих 
рецептур вже давно закінчились, а по-друге, тара в якій зберігаються ці 

рецептури знаходяться в незадовільному стані. У пріоритеті є використання 

нових методів та рецептур для дегазації поверхонь поверхнево-активними 

розчинами озонових сполук.  
З метою підвищення ефективної дії мийючих розчинів у процесі дегазації, 

а також зменшення екологічної небезпеки, було запропоновано насичення пін, 

виготовлених на основі ПАР, озоном. Оскільки озон надзвичайно сильний 

екологічно чистий окислювач, то можливе його застосування як 
універсального дегазатора, що володіє дегазаційною здатністю. Для 

утримування озону на поверхні, що обробляється, а також доставлення його на 

заражену поверхню, запропоновано піни, що за своєю будовою здатні його 

утримувати. 
Вирішення питання дегазації озброєння та військової техніки 

з використанням поверхнево-активних сполук озонових розчинів має на меті 

нейтралізацію отруйних речовин, з якими не можуть впоратися нинішні 

дегазатори є перспективним напрямком розвитку у Збройних Силах України. 

Література 
1. Методика тактико-спеціальної підготовки підрозділів військ РХБ захисту: 

Навчальний посібник / І. О. Радченко, І. М. Мартинюк, П.Г. Ватащук та ін. – Харків: 

ФВП НТУ “ХІПІ”, 2007.– 129 с. 

2. Чмут О.І., Баталов А.І., Сахаров Г.В., Мартинюк І.М. Засоби індивідуального та 

колективного захисту: Курс лекцій. – Харків: ХІТВ, 2004. – 272 с. 

3. AVEC Manufac AVEC CHEM s.r.o. Chrudia 1555 535 01 Preluc Czech Repu 2015. 
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ВПЛИВ ПОХИБОК ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ 

НА ПІДГОТОВКУ СТРІЛЬБИ МІНОМЕТІВ 

Бударецький Ю.І., к.т.н., с.н.с.; Бахмат М.В. 

Національна академія Сухопутних військ 

імені гетьмана Сагайдачного, м. Львів 
 

Швидка зміна тактичної обстановки в ході загальновійськового бою 

вимагає від артилерійських підрозділів оперативності та точності виконання 
вогневих завдань з ураження противника. Змінення вогневих позицій (ВП) 

(внутрипозиційний маневр) з метою швидкого виходу з-під можливого удару 

(вогню) противника властива всім підрозділам артилерії, але особливо це 

стосується тих, хто знаходиться найближче до переднього краю, а саме 
мінометних підрозділів. 

Аналізуючи досвід застосування артилерійських підрозділів, можна дійти 

висновку, що швидкість проведення внутрипозиційного та міжпозиційного 

маневру визначає живучість мінометної батареї, і за рахунок маневру вогнем та 
підрозділами впливає на результат вогневого ураження противника. 

За таких умов може зменшуватись точність вогню та відповідно зростати 

похибки під час виконання заходів підготовки стрільби та керування вогнем. 

Виходячи з цього, основним способом визначення установок для стрільби 
є спосіб повної підготовки (ПП), який повною мірою забезпечує оперативність 

і точність вогневого ураження противника.  

Одним із важливих елементів визначення умов ПП є топогеодезична 

підготовка (ТП), до яких висуваються найжорсткіші вимоги. Тому підвищення 
точності ТП є актуальним науково-технічним завданням. 

У доповіді, за результатами проведеного аналізу, визначено суттєву 

особливість мінометних підрозділів, в яких на передній план похибок 

визначення установок для стрільби способом ПП виходить ТП ВП (36,3 %) 
і спостережних пунктів (26,2 %). 

Ураховуючи прийняті до використання сучасні автоматизовані системи 

розрахунку установок для стрільби похибка округлення результатів визначення 

установок до цілих поділок прицілу, рівня і кутоміра значно зменшується  
(від 2,5 м до 0,1 м) і стає несуттєвою (0,3 %).  

Також слід зазначити, що в умовах проведення операції Об’єднаних сил, 

підрозділи вимушені швидко займати та залишати вогневі позиції, при цьому 

машин управління обладнаних апаратурою ТП недостатня кількість. У таких 
умовах використовують приймачі супутникових радіонавігаційних систем, які, 

у свою чергу, безсилі проти ставлення організованих завад.  

Таким чином, подальшим напрямком досліджень є актуальне питання 

визначення шляхів побудови завадозахищеної системи ТП ВП мінометних 
підрозділів, з метою покращення точності та оперативності визначення 

координат вогневих засобів і дирекційних кутів орієнтирних напрямків 

в умовах ставлення організованих завад. 
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ДОСВІД РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ   

ТЗН ТА ТРЕНАЖЕРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Вербний М.С.1, Носач Є.Л.1, Вербний А.М.1, Дерев’янко В.О.1, 

Будник М.М.1,2 
1Науково-виробниче підприємство “Метекол”, м. Ніжин 

2Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Застосування тренажерів та технічних засобів навчання (ТЗН) озброєння 

і військової техніки (ОВТ) дозволяє вдосконалити методики, скоротити час та 
здешевити навчання, розширити номенклатуру навчальних завдань, відпрацю-

вання яких на реальному ОВТ ускладнене, небезпечне для людей чи навколиш-

нього середовища, чи занадто вартісне. Особливо це актуально для військових 

ВНЗ, тому що ТЗН забезпечують підвищення якості підготовки курсантів. 
НВП “Метекол” вже 25 років займається комп’ютеризованими тренаже-

рами, є зареєстрованим постачальником продукції для ЗСУ. Низка тренажерів 

різноманітних за вартістю, дидактичними властивостями, адекватністю 

реальним зразкам ОВТ, зручністю у користуванні. Наявність вітчизняного 
виробника забезпечує надійний сервіс, ремонт, навчання обслуги, подальшу 

модернізацію та доукомплектування.  

Розроблено натурні тренажери для Сухопутних військ включають авто- 

і бронетехніку, РАО, інженерну техніку. Варіанти автомобільних тренажерів: 
1) реальна кабіна на динамічній платформі, 2) імітатор кабіни з реальними 

органами керування, 3) набір педалей, керма, коробки передач, 4) віртуальний 

тренажер з органами керування на екрані, керування – клавіатура та мишка. 

За держзамовленням МОНУ ДЗ/41-2015 “Розроблення уніфікованого тре-
нажерного комплексу підготовки військових спеціалістів” (УТК) створено 

модифікації для Сухопутних військ та ВМС, встановлені у Військовій Академії 

(Одеса) та Інституті ВМС. Склад: проектор, інтерактивна дошка, екран, 

система контролю знань, локальна мережа, АРМ інструктора (комп’ютер, три 
монітори, блок БПЖ, принтер), 9 АРМів курсантів (комп’ютер, сенсорний чи 

звичайний монітор). ПЗ для Сухопутних військ включає інформаційні ресурси 

з будови, експлуатації та бойового застосування авто- та БТ техніки, РАО.  

Для тренажерів створено програмно-методичний комплекс “TUTOR”. Це 
ПЗ відкрите, викладач може модернізувати чи створювати новий контент, 

мережевий та автономний режими (забезпечує навчання одного курсанта або 

проведення лекцій для аудиторії). Мова програмування С++, склад – БД та 

модулі: мережевий, візуалізації, взаємодії із зовнішніми програмами, опиту-
вання, а також мультимедійний навчальний матеріал (контент бібліотеки)  

у складі: теоретичний матеріал, тестові завдання та віртуальні тренажери.  

Останнім часом розробляються натурні тренажери для ПТРК Стугна, 

ЛПРК Корсар та реактивного піхотного вогнемету РПВ-16, призначені для 
формування навичок в умовах навчального класу без використання 

боєприпасів. Склад – імітатори ракетного комплексу (вогнемету) та оптичного 

прицілу, проектор, екран, комп’ютер, відеокамера для фіксації пострілу, акус-

тична система, ПЗ на основі “TUTOR” включає БД (3D сцени, об’єкти, вправи), 
різні типи місцевості та метеоумови (вдень, вночі, влітку, взимку), вправи 

охоплюють розвідку цілей, стрільби згідно з відповідними “Курсами стрільб”. 
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РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО  

СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

Вербний М.С.1, Мєшков В.В. 1, Носач Є.Л.1, Петров О.С.1, Ярема Т.М. 1, 

Будник М.М.1,2, Єна А.І. 3, Маслюк В.В. 3 
1 Науково-виробниче підприємство “Метекол”, м. Ніжин  

2 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ  
3 ТОВ “Експертно-навчальний центр”, м. Київ 

Психофізіологічна експертиза (ПФЕ) є складовою медичних оглядів 
працівників, які залучаються до виконання одного із 17-ти видів робіт 

підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору,  

і визначається як комплекс заходів, спрямованих на проведення одного з видів 

професійного добору працівника за його професійно важливими якостями 
(ПВЯ). Тому створення сучасної вітчизняної апаратури для ПФЕ є актуальним.  

Розроблено програмно-апаратний комплекс ПФ діагностики (ПАКПФД), 

призначений для оснащення кабінетів, які проводять ПФЕ під час проведення 

обов’язкових попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних 
(протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, зайнятих на роботах, 

де є потреба у професійному доборі; під час формування висновків щодо 

придатності працівників до виконання таких робіт (наказ МОЗУ від 21 травня 

2007 р. № 246).  
Це медичний виріб, який включає спеціальне ПЗ та технічні засоби, які 

утворюють медичну електричну систему. Склад – спеціалізована 

психодіагностична клавіатура (СПК), персональний комп’ютер (ПК) типу 

“Notebook”, принтер, блок  живлення (БЖ) ПК, багаторезетковий з’єднувач 
мережі (БРЗМ). Живлення ПК та принтеру здійснюється через БРЗМ, який 

під’єднується до мережі змінного струму 230 В 50 Гц, живлення СПК – 5 В від 

порту USB ПК, обмін інформацією здійснюється через USB порти ПК [патент 

UA 83361U, Маслюк В.В., Єна А.І., Будник М.М., Програмно-апаратний 
комплекс для психофізіологічної експертизи “Психолот”, Бюл. №17, 2013]. 

Під час ПФЕ особі надаються тести, кількість та послідовність яких 

залежить від виду робіт та вибирається з 19-ти тестів, програмно реєструють 

швидкість і правильність виконання та помилки, обчислюють інтегральні 
показники рівня ПВЯ; експерт формує висновок про придатність особи до пев-

ного виду робіт [пат. UA 83618U]. Можливості – оцінювання рівня таких ПВЯ: 

реакція, пам’ять, увага (стійкість, розподіл, переключення, обсяг, 

концентрація), функціональна рухливість нервових процесів, психомоторні 
якості, врівноваженість нервових процесів, орієнтація у просторі, просторово-

часова екстраполяція, стійкість до монотонії. Методики тестування ґрунтують-

ся на основі обстежень біля 500 тис. осіб протягом 2007–2017 рр. Проведено 

його сертифікацію (оцінювання відповідності) як медичного виробу.  
Останнім часом виготовлено дослідну партію 30 шт. приладів для 

застосування у складі військового мобільного діагностичного комплексу 

(МПДК) на автомобільному шасі для потреб забезпечення ЗСУ. Прилад 

призначено для проведення заходів психологічного та ПФ вивчення стану 
військовослужбовців, включно морально-психологічного стану, та формування 

об’єктивного висновку щодо їх придатності до виконання бойових завдань. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ ЗАСОБУ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ 

ОБОРОНИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПРОТИДІЇ СУЧАСНИМ 

РОЗВІДУВАЛЬНИМ ТА УДАРНИМ БЕЗПІЛОТНИМ 

ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ 

Воїнов В.В., к.т.н.; Бологов А.В. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Сучасні війни та військові конфлікти, що ведуться в різних частинах світу 
промислово-розвиненими країнами, дали в останні роки потужний поштовх 

розвитку безпілотним (дистанційно-пілотованим) авіаційним розвідувальним 

та ударним системам. Зокрема, у військових конфліктах на Сході України та 

у Сирійській Арабській республіці, набули найширшого застосування 
безпілотні розвідувальні, ударні літальні апарати (БПЛА) та літальні апарати – 

постановники завад засобам зв’язку та радіолокації. 

В доповіді розглянуто можливість створення засобу протиповітряної 

оборони (ППО) Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил України протидії 
БПЛА. 

Вважається, що основним способом боротьби з БПЛА є широке 

застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), але, на жаль, практика 

ведення операції Об’єднаних сил (ООС) та антитерористичної операції (АТО) 
на території нашої країни свідчить, що цього недостатньо. Крім засобів РЕБ, 

війська, а особливо механізовані й танкові підрозділи в усіх видах бою, на 

марші та в разі розташування у базових таборах повинні мати сучасні засоби 

вогневого ураження, що були б здатні боротися з БПЛА противника. 
Розглянуто сукупність теоретичних передумов та комплекс технічних 

засобів, що необхідний для створення перспективного засобу ППО СВ протидії 

БПЛА з широким застосуванням існуючих напрацювань у теорії та техніці 

ППО. Основою такого засобу, враховуючи аналіз літератури та Інтернет-
публікацій, повинна стати система, що складається з таких компонентів: засіб 

виявлення малорозмірної повітряної цілі, комплексований з радіолокаційної та 

електронно-оптичної систем; артилерійський снаряд з готовими уражальними 

елементами та програмованим часом підриву; програматорний комплекс, що 
задає точний час підриву боєприпасів у районі зустрічі снаряду з ціллю 

з урахуванням відхилення початкової швидкості снаряду. 

Акцентовано увагу на розрахунок імовірності влучення певної кількості 

готових уражальних елементів у корпус (планер) БПЛА та порівняння 
ефективності стрільби такими снарядами з традиційною ударною стрільбою 

у картинну площину цілі. Також – особливостям побудови зенітного снаряду 

(джерело живлення і таймер підриву) та програматорного комплексу снаряду 

на заданий час підриву з урахуванням відхилення його початкової швидкості. 
Таким чином, з огляду на наявні теоретичні та інженерні напрацювання, 

а також практичні результати стрільби, що зроблені та опубліковані спільно 

компаніями “Oerlikon” і “Lockheed Martin”, зроблено висновок про можливість 

виробництва в Україні засобу ППО СВ, здатного вести ефективну боротьбу 
з широким спектром малорозмірних БПЛА шляхом здійснення вогневого 

впливу по них. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ З КОНТРОЛЮ ТА 

УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДАВАННЯМ ЕТАЛОННИХ СИГНАЛІВ ЧАСУ ТА 

ЧАСТОТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Гаврилов А.Б., Бойко В.М., , Світенко М.І., Троцько М.Л.  

Військова частина А0785, м. Харків 

 

Характерною особливістю сьогодення є зростаюча потреба споживачів ЗС 

України в отриманні інформації про еталонний час, для чого, в межах 
функціонування військового сегменту Служби єдиного часу та еталонних 

частот, створюється єдина система контролю та управління передаванням 

еталонних сигналів (ЄСКУЕС). 

Проблема полягає в тому, щоб здійснити передавання сигналів 
еталонного часу від еталонного джерела до споживача із заданими 

точністними характеристиками. Вирішення цього завдання може бути 

знайдено в застосуванні технічних можливостей ЄСКУЕС, звісно за умови її 

створення. 
Метою першого етапу створення технічної системи передавання, 

контролю і управління передаванням еталонних сигналів є забезпечення всіх 

споживачів системи частотно-часового забезпечення, зокрема складових 

елементів автоматизованих систем управління (АСУ) (обладнання, оперативні 
служби, пункти управління АСУ, мережеве обладнання АСУ верхнього рівня 

інші системи автоматизації) єдиним часом (частотною та фазовою 

синхронізацією) з потрібною точністю та відповідним контролем. 

Для визначення можливості створення та точністних показників системи 
передавання, контролю і управління передаванням еталонних сигналів від 

вихідного еталону ЗС України одиниць часу та частоти в межах НДР “Прорив” 

(співвиконавці роботи Національний науковий центр “Інститут метрології” 

(ННЦ “Інститут метрології”) та Державне підприємство “Всеукраїнський 
державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації 

і захисту прав споживачів” (ДП “Укрметртестстандарт”)) проведено відповідні 

експериментальні дослідження. 

Для реалізації експерименту створено виділену оптоволоконну мережу 
рівня L2 між МЦВЕ ЗС України та ДП “Укрметртестстандарт”. МЦВЕ ЗС 

України та ДП “Укрметртестстандарт” проводились тестування системи 

синхронізації за допомогою протоколу РТР ІЕЕЕ 1588v2 між Вторинним 

еталоном одиниць часу і частоти та вихідним еталоном Збройних Сил України 
(ВЕЗСУ) одиниць часу та частоти. 

У доповіді наведені результати досліджень щодо передавання еталонних 

сигналів від ВЕЗСУ одиниць часу та частоти до споживачів шляхом їх 

передавання по пакетних мережах за допомогою протоколу РТР ІЕЕЕ 1588v2. 
Запропонований підхід до створення системи передавання еталонних 

сигналів часу та результатів визначення точністних характеристик, задіяних 

в експерименті системи синхронізації, дозволяє забезпечити необхідну 

точність синхронізації для АСУ (оперативні служби, пункти управління АСУ, 
мережеве обладнання АСУ верхнього рівня інші системи автоматизації). 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕМЕТНИХ ПІДРОЗДЛІВ З МЕТОЮ 

УРАЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЦІЛЕЙ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 

Гайдабука В.Є., Білик З.В.  

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, 

м. Харків 

 

За аналізом бойового застосування вогнеметних підрозділів під час 
бойових дій у населених пунктах ними реалізовувався основний спосіб дій – 

підтримання механізованих, десантно-штурмових підрозділів в ході бою 

в складі штурмових загонів (груп).  

Однак, слід зауважити, що для оволодіння населеними пунктами завчасно 
повинні формуватися групи прикриття вогнеметників і вони під час наступу 

в населеному пункті висуваються в ланцюзі у складі групи забезпечення. У разі 

появи цілей, за командою загальновійськового командира, вся група 

забезпечення з вогнеметниками висувається у вказаному напрямку і вражає 
ціль.  

Фактично в даних умовах мова йде про створення для оволодіння 

населеними пунктами невеликих мобільних бойових груп у складі 9–12 осіб. 

Такі групи названі вогнеметними групами. Вогнеметні групи можуть бути 
такого складу: 2–3 вогнеметників і 6–9 стрільців, включаючи по одному 

підношувачу вогнеметів на кожного з вогнеметників.  

Практично на кожного з вогнеметників повина виділялася група 

забезпечення у складі 2–3 стрільців і один підношувач вогнеметів. Ураження 
цілі здійснюється залповим вогнеметанням з двох напрямків за сигналом 

командира загальновійськового підрозділу. 

Як висновок, така тактика дій у більшості випадків забезпечує ефективне 

знищення й ураження вогневих точок противника у високому темпі.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ  

РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ 

Галак О.В., Славгородський В.Ю., Шубін І.Ю. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, 

Харківський національний університет радіоелектроніки,  м. Харків 

 

Розроблення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень 
є особливо важливою для таких технологічних систем, як, системи 

моніторингу радіолокації повітряного простору, системи управління рухомими 

об’єктами, системи медичної діагностики тощо [1]. Ступінь формалізації 

процесів сприйняття та перетворення сигналів визначається семантичною 
складовою.  Визначено, що на сьогодні перспективним є розроблення моделей, 

методів та інформаційної технології оброблення сигналів і їх образів з метою 

застосування в інтелектуальних радіолокаційних комплексах. 

Метою дослідження є підвищення ефективності оброблення сигналів 
в інтелектуальних радіолокаційних комплексах шляхом створення методу, 

моделей та інформаційної технології семантичного оброблення сигнальної 

інформації. Перспективи розвитку існуючих радіолокаційних комплексів 

полягають у підвищенні рівня автоматизації процесів оброблення даних, 
у тому числі в системах класифікації та радіолокаційного розпізнавання 

повітряних об’єктів за спектральним образом. Поряд із цим доцільно 

вдосконалити технології оброблення сигналів, що наближує процедури 

сприйняття й аналізу сигналів до логіки людини. Проведено аналіз 
можливостей використання математичного апарату алгебри предикатів для 

формалізації процесів сприйняття та аналізу сигналів [2], що обумовлює 

вдосконалення процедури автоматизованого оброблення сигнальної 

інформації. 
Для формування картини позиційної поведінки сигналів від повітряних 

об’єктів та завад запропоновані такі основні операції алгоритму 

багатооглядового оброблення радіолокаційних сигналів та інформації: 

формування елементів зони огляду РЛС, карти інтенсивності сигналів 
з урахуванням багатооглядової поведінки сигналу в кожному елементі 

обробки; формування елементів зони огляду РЛС, карти предикатів подій 

наявності, повтору в цьому елементі, повтору в сусідніх елементах і виходу 

сигналу з елемента обробки на основі міжоглядового зпівставлення карти 
інтенсивності відміток і предикатів подій. 
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Сучасний стан створення ефективних систем екологічного моніторингу 
повинен передбачати вирішення двох проблем – створення ефективних систем 

інформаційної та інтелектуальної підтримки прийняття рішень і моделювання 

екологічної обстановки за даними моніторингу. На основі аналізу існуючих 

завдань екологічного моніторингу показано, що для вирішення першої із цих 
проблем необхідно адаптувати низку існуючих інформаційних технологій до 

специфіки завдань цього типу.  

Разом із тим, для вирішення самих завдань оцінювання екологічної 

обстановки необхідна розробка нових моделей і методів, що орієнтовані на 
вирішення завдань обчислювальної геометрії і математичної фізики, де 

виникають проблеми моделювання турбулентного руху в атмосфері 

й приземному шарі.  

Основний методичний принцип під час проведення районування 
територій розташування джерел підвищеного ризику забруднення 

навколишнього середовища полягає в тому, щоб під час переходу від більш 

високої до більш низької таксономічної одиниці районування добитися все 

більшої однорідності ландшафтно-геохімічних характеристик і потенціалу 
забруднення території. Під час середньомасштабного районування в основу 

виділення територіальних ландшафтно-геохімічних одиниць за ознакою 

максимальної однорідності умов міграції речовини покладені фактори 

місцевого значення. Для проведення середньомасштабного районування 
необхідна комбінація середньомасштабних експедиційних робіт, детальних 

стаціонарних спостережень і широкого ландшафтно-геохімічного аналізу 

природного середовища з узагальненням наявних галузевих і картографічних 

матеріалів. 
Запропоновано моделі й методи моделювання екологічної обстановки 

з урахуванням особливостей збирання даних стосовно їх точності, повноти 

й геометричного розташування датчиків. Реалізацією даних методів повинен 

служити програмний комплекс регіонального екологічного моніторингу для 
попередження надзвичайних ситуацій і зменшення їх матеріальних і 

соціальних наслідків на основі інтеграції розроблених моделей в 

інформаційно-аналітичну систему надзвичайних ситуацій. 

Таким чином, аналіз і розробка моделей і методів обробки геометричної 
інформації, моделей поля забруднення, заснованих на використанні даних про 

рівні забруднення, які отримані на регулярній та/або нерегулярній мережі 

датчиків (тобто сіткових моделей поля різної структури), а також заснованих 

на їхньому використанні методів оцінювання обстановки й прогнозування 
рівнів забруднення становить актуальне наукове завдання, яке має велику 

суспільно-соціальну значимість. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Галак О.В., Шубін І.Ю. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, 

Харківський національний університет радіоелектроніки,  м. Харків 

 

Актуальним завданням сучасного етапу розвитку дистанційного навчання 
є розробка інформаційних технологій для опису “четвертого покоління” 

навчальних ресурсів – це покоління функціонує на основі засобів для побудови 

гіпермедійних освітніх систем, технології інтелектуальних і програмних 

агентів, технології порталів, високоефективних мов програмування 
і середовищ інтерактивної взаємодії [1]. Адаптивна підтримка навігації 

у навчальному просторі – шлях розвитку технології, що представляються 

системами адаптивного гіпермедіа. Метою технології адаптивного 

представлення навчальних ресурсів є пристосування змісту кожного вузла 
(сторінки) до мети студента, знань і іншої інформації, яка зберігається в моделі 

студента. У системі адаптивного представлення сторінки є не статичними,  

а такими, що адаптивно генеруються або збираються для кожного користувача. 

Предметна область навчального середовища становить собою 
гіпермедіарпростір, у якій адаптується зміст кожного вузла до конкретної мети, 

рівня знань студента, або пропонуються валідні гіперпосилання для навігації. 

Модель суб’єкта навчання враховує індивідуальні характеристики користувача 

і роботи з кожним окремим компонентом середовища, забезпечуючи 
інтеграцію інформації, що накопичується [2].  

Для практичних реалізацій даних структур авторами запропонований 

метод мінімізації формул скінченних предикатів, що заснований на виборі 

в одиничній області елементів у порядку зростання числа сусідів. Алгебра 
скінчених предикатів і предикатних відносин довільних порядків і описані 

методи інтелектуальної адаптації мережевих навчальних систем у змозі також 

описати й технологію, що одержала назву добору моделей суб’єктів навчання. 

Суть її полягає в аналізі й виборі моделі для багатьох суб’єктів навчання 
одночасно, у той час як існуючі адаптивні й інтелектуальні освітні системи 

працюють із одною моделлю суб’єкту навчання за один раз. Слід розрізняти  

адаптації на рівні змісту й на рівні посилань як два різні класи гіпермедіа-

адаптації. Інформаційні системи опису гіпермедіа-ресурсів повинні також 
містити індексну структуру й глобальну карту, які забезпечать доступ по 

посиланнях до всіх можливих сторінок. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ  

У ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
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імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

В роботі розглянуто актуальні питання розбудови системи стратегічних 

комунікацій (далі – стратком) як механізму досягнення спроможностей сил 
оборони України, кореляцію страткому сил оборони із інформаційною 

безпекою держави, особливості реалізації страткому в умовах кризових 

ситуацій.  

В сучасних умовах стало очевидним, що під впливом інформації зростає 
потенційна вразливість суспільних процесів від інформаційного впливу. 

Інформація стала чинником, здатним призвести до масових протестних акцій, 

проявів сепаратизму, військових конфліктів, дезорганізації державного 

управління тощо. 
Система страткому призначена у першу чергу для запобігання 

конфліктам, а не їх врегулювання, більше відповідає суті стратегічних 

комунікацій. Водночас НАТО, як сильний колективний оборонний актор, має 

можливості і залагодження конфліктів. Стратегічні комунікації спрямовані на 
підрив і делегітимізацію противника у спосіб набуття підтримки й визнання 

з боку місцевого населення, електорату своєї країни, міжнародної 

громадськості та всіх інших цільових груп.  

Е. Голдман у публікації “Стратегічні комунікації: інструмент для 
асиметричної війни / малі війни” підкреслює, що інформація, вплив  

і переконання як чинники підтримки національної політики, потребують 

розуміння її мети, і, якщо вона є зрозумілою як певний комплекс установок 

масової свідомості, мотивації поведінки або процесів сприйняття, суспільство 
буде підтримувати політичну мету, оскільки “ефективні стратегічні 

комунікації вимагають чітких, послідовних повідомлень, які випливають 

з мети політики” [1]. 

Отже, роль і місце страткому сил оборони України полягає в тому, що 
сформульовані для різних цільових аудиторій наративи та меседжі, які не 

конфліктують один з одним, мають координувати комунікативну активність 

підрозділів сил оборони, в тому числі інформаційно супроводжуючи війська 

(сили) під час виконання ними завдань за призначенням, на підставі з мети та 
пріоритетів держави. 

 

Література 
1. Goldman E. Strategic Communication: A Tool for Asymmetric Warfare / Small 

Wars Journal, October 6, 2007, p. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://smallwarsjournal.com/blog/strategic-communication-a-tool-for-asymmetric-warfare 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

42 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИТАНКОВИХ 

РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ 

Герасимов С.В., д.т.н., с.н.с.; Борисенко М.В., к.т.н. 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

У роботі наведені результати аналізу особливостей застосування 

протитанкових ракетних комплексів (ПТРК), які є на озброєнні Збройних Сил 
України, щодо знищення повітряних цілей.  

Показано, що ПТРК “Конкурс” призначений для боротьби 

з броньованими цілями, руйнування укриттів і знищення вогневих засобів 

і точок противника, вертольотів, що низько летять, на відстані до 4 км.  
Більш сучасний ПТРК “Корсар” призначений для ураження нерухомих 

і рухомих сучасних броньованих цілей та інших об’єктів, що мають 

комбіновану броню, у тому числі з динамічним захистом, а також 

легкоброньованих об’єктів та вертольотів. Дальність стрільби ПТРК – до 
2,5 км, ракета керована, летить по лазерному променю.  

Вітчизняний ПТРК “Стугна-П” є напівавтоматичним, із системою 

наведення по лазерному променю. Призначений для ураження нерухомих 

і рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні – танків, 
БТРів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей – дотів, 

вертольотів, безпілотників. Дальність стрільби ПТРК – до 5 км.  

ПТРК “Джавелин” (США) призначений для ураження бронетехніки та 

малошвидкісних цілей, що низько летять (вертольотів, БПЛА, гвинтомоторних 
літаків, які заходять на посадку), на відстані дії комплексу (від 400 м до 2500 м 

або 3500 м залежно від ракети). Знищення цілі можливе тільки в разі прямого 

влучення. 

Наведено, що особливість застосування вітчизняних ПТРК для боротьби, 
наприклад, з вертольотами, полягає у принципі роботи їх системи 

наведення [1]. Так, ракета ПТРК не містить головки самонаведення, тому не 

чутлива до поставників теплових завад (пасток), порівняно з переносними 

зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) чи ПТРК “Джавелин”.  
Обґрунтовано, що дообладнання вітчизняних ПТРК радіодетонаторами  

(з можливістю легкого перемикання під час пуску для знищення наземних або 

повітряних цілей) можливості щодо знищення цілей у повітрі значно 

розширяться. Доведено, що недоліком ракет ПТРК під час боротьби з цілями 
у повітрі є їх низька швидкість (до (0,6…0,8) маха) і слаба маневреність 

(порівняно з ПЗРК), що дозволяє льотчику здійснити нескладний 

протиракетний маневр за своєчасного виявлення пуску ракети. 
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У доповіді показано, що на сьогодні спостерігається тенденція 
збільшення життєвого циклу зразків зенітного ракетного озброєння. Для таких 

зразків витрати на обслуговування під час експлуатації пов’язані 

з підтриманням техніки в роботоспроможному стані, можуть бути на рівні або 

перевищувати витрати на придбання. Складність проведення операцій 
вимірювання та контролю параметрів з метою визначення технічного стану 

зенітного ракетного озброєння, високі вимоги до кваліфікації обслуги, 

неоптимальні терміни періодичності обслуговування – все це є причинами 

збільшення вартості експлуатації як окремих зразків, так і підрозділів узагалі. 
Вирішення завдання оптимальної експлуатації сучасних зразків зенітного 

ракетного озброєння вимагає виконання вимірювальних операцій і обробки 

великих потоків вимірювальної інформації, її зберігання й компактного 

представлення, а також широкого використання контрольно-вимірювальної 
техніки разом з обчислювальною. Все це веде до переходу від автономних 

засобів вимірювальної техніки до комплексних вимірювальних систем –

перспективної контрольно-перевірної апаратури [1]. 

У доповіді запропонована математична модель експлуатації 
перспективної контрольно-перевірної апаратури із застосуванням теорії 

напівмарківських випадкових процесів, яка більш повно описує процес 

експлуатації всього вимірювального комплексу [2]. Розв’язання системи 

алгебраїчних рівнянь дає результат для ймовірності перебування контрольно-
перевірної апаратури у своєму основному стані – апаратура справна та 

застосовується за призначенням. Математична модель експлуатації 

контрольно-перевірної апаратури дозволяє одержати оцінки ефективності її 

застосування за призначенням у заданих умовах експлуатації з урахуванням 
характеристик надійності складових засобів (елементів). Показано, що така 

модель дозволяє враховувати особливості експлуатації та бойового 

застосування зенітного ракетного озброєння. 
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Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

Динамічний розвиток озброєння на базі наукового прогресу науки та 

техніки впливає на збільшення номенклатури й кількості їх параметрів під час 
контролю їх технічного стану та експлуатації у військових підрозділах. При 

цьому, це приводить до відповідного збільшення видів і типів військових 

засобів контролю, що використовуються під час вимірювання та контролю 

параметрів озброєння, визначення їх технічного стану [1]. 
За останні роки військові підрозділи поповнилися новими 

високотехнологічними зразками озброєння, наприклад, системами виявлення 

артилерійських і мінометних батарей, новими керованими протитанковими 

ракетами, удосконаленими керованими ракетами-снарядами. 
Однак, підтримання у справному стані зазначених зразків озброєння з 

метою ефективного їх застосування за призначенням потребує вдосконалення 

відповідної системи контролю та визначення їх технічного стану на етапі 

експлуатації. Це приводить до збільшення номенклатури засобів контролю 
технічного стану зразків озброєння військових підрозділів. 

У доповіді доведено, що зростання вимог до ефективності бойового 

застосування та ступеня готовності до бойового застосування сучасних зразків 

озброєння, їх ускладнення ставлять нові підвищенні вимоги до точності 
й швидкодії процесу контролю їх технічного стану, якості вирішення завдань 

вимірювання параметрів контролю, діагностування та прогнозування 

технічного стану, а також відновлення та ремонту зразків озброєння. 

Обґрунтовано, що тривалість і достовірність контролю та вимірювань 
параметрів безпосередньо впливають на таку важливу характеристику зразків 

озброєння, як коефіцієнт готовності зразка. 

Надані показники та результати їх дослідження довели, що параметри 

контролю технічного стану зразків озброєння суттєво впливають на бойову 
готовність зразків озброєння і на вартість його проведення в процесі 

експлуатації зразків озброєння. Тому параметри процесу контролю технічного 

стану зразків озброєння повинні враховуватися під час обґрунтування 

оптимальної системи експлуатації зразків озброєння, особливо перспективних 
високотехнологічних зразків озброєння, для забезпечення необхідного рівня 

ефективності бойового застосування зразків озброєння за призначенням. 
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 м. Харків 
 

Згідно з чинним законодавством України, захист людини від 

радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах, забезпечується низкою 

заходів, у т.ч. радіаційними дослідженнями земельних ділянок під 
будівництво, веденням виробничого контролю за вмістом радіонуклідів, що 

містяться у будівельних матеріалах та прийняттям будинків та споруд  

з урахуванням рівня вмісту в них радону і рівня гамма-випромінювання. 

Підприємства та організації, що здійснюють виробництво, постачання 
будівельних матеріалів та сировини, а також підприємства, відходи яких 

використовуються для виготовлення будівельних матеріалів або як будівельні 

матеріали повинні забезпечити радіаційний контроль згідно з розділом 8 Норм 

радіаційної безпеки України [1]. 
На концентрацію радону та природних радіонуклідів у приміщеннях 

значний вплив має сировина, яка використовується для виготовленні 

будівельних матеріалів, а також технологія їх виготовлення. Середня 

еквівалентна об’ємна активність в ньому не повинна перевищувати 100 Бк/кг. 
Дослідження оцінки радіаційної якості шлаку, як будівельного матеріалу, 

показує, що сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів 

Аеф в його складі менше 370 Бк/кг. Це дозволяє відповідно до чинних 

будівельних норм [2] віднести шлак з радіаційної якості до будівельних 
матеріалів першого класу, які придатні для всіх видів будівництва без 

обмеження. 

Але якщо величина сумарної питомої активності радіонуклідів у матеріалі 

перевищує 1350 Бк/кг, питання про можливе застосування таких матеріалів 
вирішують у кожному випадку окремо за узгодження з органами охорони 

здоров’я. Промислове будівництво зі шлакоблочних матеріалів, природна 

активність яких не контролюється, призвело до забруднення багатьох 

приміщень радоном [3]. У Великобританії в процесі обстеження населених 
пунктів знайдено більше 100 тис. будинків (це 0,5 % від загальної кількості), 

в яких випромінювання радону перевищувало 200 Бк/м3. У ФРН у 10 % 

житлових будинків вміст радону перевищує 80 Бк/м3 [1]. В Україні цей 

показник практично не контролюється. Проведений аналіз показує, що існуюча 
на сьогодні система контролю за екологічними параметрами будівельних 

матеріалів, не є досконалою і потребує своєї доробки, зокрема в частині 

моніторингу властивостей цих матеріалів. Тому в сучасних умовах України 

дуже важливим є оцінювання будівельних матеріалів за показниками 
екологічності. 
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Виникнення пожеж на складах для зберігання боєприпасів та вибухових 
речовин є досить актуальною проблематикою для сьогодення. На складах 

боєприпасів ЗСУ на даний час склалася ситуація, яку можна визначити як 

критичну і найнебезпечнішу. Про це свідчать події, які виникли неодноразово 

за короткий проміжок часу. Прикладами таких масштабних катастроф є бази 
під Новобогданівкою, Цвітохою, Лозовою та Балаклією. Основним фактором 

виникнення та швидке поширення таких пожеж на складах для зберігання 

боєприпасів є неправильне зберігання, а також неякісна вогнестійка обробка 

дерев’яної тари [1,2]. Ліквідація пожежі на складах для зберігання боєприпасів, 
без масштабних наслідків, можлива лише у перші хвилини. Тому для 

запобігання таких наслідків виникає необхідність провести дослідження 

впливу вогнестійкої обробки на температурне поле по товщині стінки 

дерев’яної тари, в якій зберігаються боєприпаси [3]. 
Розглянуто випадок, коли дерев’яна тара нагрівається від факела полум’я 

пожежі і досліджено розподіл температури по товщині стінки дерев’яної тари 

для зберігання боєприпасів, зумовлений тепловим потоком пожежі. Під час 

моделювання процесу нагрівання стінки дерев’яної тари враховані крайові 
умови другого роду. Використовуючи перетворення Лапласа, отримано 

аналітичні вирази для дослідження температурного розподілу по товщині 

стінки дерев’яної тари залежно від ступеня чорноти її поверхні. Показано, що 

ступінь чорноти поверхні стінки дерев’яної тари та величина теплового потоку 
полум’я пожежі значно впливають на величину температурного поля. 
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Головін О.О. 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 

техніки Збройних Сил України, м. Київ 

 

Реалізація високоефективної інформаційної взаємодії суб’єктів сектора 
безпеки і оборони є необхідною умовою формування оптимальних 

управлінських рішень у галузі національної безпеки, у тому числі у напрямі 

планування та розроблення відповідних технологій, а також контролю за їх 

переміщенням. 
Аналіз підходів до формування переліку критичних технологій, 

планування проведення фундаментальних і пошукових (прогнозних) 

досліджень свідчить про необхідність здійснення координованих дій з боку 

органів виконавчої влади України. 
Реалізацією цього завдання є створення цілісного механізму прийняття 

рішень у військовій, воєнно-політичній, воєнно-технологічній, воєнно-

інформаційній, воєнно-економічній та інших галузях воєнної безпеки як 

трансдисциплинарній сфері знань, якій властиві високий ступінь 
комплексності та багатогранності. 

Висока ефективність інформаційної взаємодії може бути досягнута за 

рахунок впровадження інформаційно-аналітичної системи (ІАС), яка має 

являти собою багатофункціональну, ієрархічно побудовану розподілену 
систему, що створена на єдиній інформаційно-технічній платформі та 

складається з сукупності організаційних, правових, інформаційних, науково-

методичних, апаратних, програмно-технологічних компонентів. При цьому, 

висока ефективність рішень, що приймається за допомогою даної системи, 
забезпечується за рахунок раціонального використання інформаційних 

ресурсів і потоків (мережевих інформаційних масивів різної розмірності) та 

застосування сучасних алгоритмів оброблення даних на основі онтологічного 

управління. 
Методологічні засади створення зазначеної ІАС базуються на принципах 

інтелектуального аналізу даних (Data Mining), трансдисциплінарності, 

когнітивності, аналізу, структуризації та вибору інформації, а також реалізації 

методів і засобів експертної діяльності, багатокритеріальної оптимізації та 
розпізнавання на основі функції належності. 

Безпосереднє управління процесами обробки даних запропоновано 

здійснити на основі процедур таксономій. 

У доповіді доведено, що зазначені підходи та структура онтології 
дозволить відобразити специфічні аспекти інформаційного середовища 

шляхом створення інформаційних описів на основі об’єктно-орієнтованої 

процедури формалізації та описів інтерпретаційних функцій, які керують 

процесом постачання інформаційного ресурсу для вирішення завдань воєнної 
безпеки держави, а також спростить його оброблення. 
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імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Проблеми, які постають перед користувачами електронної пошти (спам, 

віруси, різноманітні атаки на конфіденційність листів тощо), пов’язані 

з недостатнім захистом сучасних поштових систем. В основу організації 
електронної пошти покладена елементарна схема взаємодії клієнтської 

поштової програми з сервером за допомогою протоколів SMTP і POP3/IMAP. 

На основі цієї схеми побудовані поштові системи будь-якої складності. Для 

передавання повідомлень по TCP-з’єднанню більшість агентів передавання 
повідомлень (МТА) користуються протоколом SMTP. Основним протоколом 

доставки поштових повідомлень є Post Office Protocol (POP) – протокол 

доставки пошти користувачеві з поштової скриньки поштового сервера РОР. 

Сервер POP перебуває між агентом користувача й поштових скриньок. 
Сьогодні загальноприйнята доставка повідомлення не на комп’ютери 

користувача, а в спеціальні поштові скриньки поштового сервера організації, 

що цілодобово працює (ввімкнений). 

Спрощення процесу конфігурації поштової системи, у локальній мережі 
встановлюється один комп’ютер, який є службовим проміжним агентом (relay 

host). Вся пошта користувачів потрапляє спочатку на нього. Потім цей 

комп’ютер розсилає повідомлення по Internet. 

Адмініструвати й захищати в цьому випадку доводиться єдиний 
комп’ютер. SMTP у стані надіслати повідомлення безпосередньо з комп’ютера 

користувача на комп’ютер адресата в тому випадку, якщо між ними існує 

пряме поштове з’єднання. На жаль, це далеко не завжди так. Як правило, між 

двома комп’ютерами перебуває один або кілька проміжних агентів. Щоб 
забезпечити доставку, у поштовому повідомленні потрібно вказати ім’я 

комп’ютера-одержувача й точне найменування поштової скриньки. 

Захист на рівні додатків може бути здійснений за допомогою системи 

шифрування PGP. У зв’язку з тим, що одержувач повідомлення має можливість 
одержувати зашифровані й підписані повідомлення від багатьох учасників 

переписки, він повинен мати декілька пар особистого/відкритого ключів, 

отримати які він може з використанням інтерфейсу відкритого ключа – PKI. 

Одним із способів забезпечення конфіденційності передавання повідомлень 
є інфраструктура відкритого ключа. Основна ідея цієї інфраструктури щодо 

поштових повідомлень полягає в прикріплені до поштових листів сертифікатів. 

Сертифікати – це електронні посвідчення представляють об’єкти в мережі, 

тобто користувача, комп’ютер або мережний пристрій. Володіння 
сертифікатом і відповідним йому відкритими ключами дозволяє користуватися 

службами автентифікації й шифрування. Видаються сертифікати центрами 

управління сертифікатами, приклад якої і зображений на рисунку плакату. 

Отже, розглянуті питання, що пов’язані з безпекою, які потрібно 
врахувати як організаціям, що збираються використовувати електронну пошту, 

так і організаціям, що вже використовують її. 
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МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ 

РАДІОЗАСОБІВ З ППРЧ НА ОСНОВІ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД 

Гордійчук В.В.  

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 

“Одеська морська академія”, м. Одеса 

В роботі запропоновано методику вибору раціональних значень 

параметрів програмованих засобів радіозв’язку на основі 
таймерних сигнальних конструкцій з прямим розширенням 

спектру та псевдовипадковою перебудовою робочої 

частоти (Timer Signal Constructions – Direct Sequence and 

Frequency Hopping Spread Spectrum: TSC-DSSS-FHSS). 
Основні етапи методики: 

Дія 1. Введення початкових даних. Вводяться 

параметри передавального пристрою і каналу зв’язку.  

Дії 2,7. Оцінювання стану каналу зв’язку. Застосо-
вується метод, в якому використовують послідовну (по мірі 

надходження вимірювань) обробку даних, теоретичною 

базою є оптимальна лінійна і нелінійна фільтрація [1].  

Дія 3. Формування частотно-часової матриці та 
визна-чення швидкості стрибків. представлено в роботі [2]. 

Дії 4,5,6. Вибір параметрів TSC. Синтез TSC-FHSS 

з визначенням швидкості FHSS. Метод побудови сигналь-

них конструкцій на основі FHSS і TSC досліджено в роботі. 
Дія 9. Вибирається вид коригуючого коду. Обирається 

коригуючий код з завчасно відомих варіантів, а саме: 

турбо-коди, згорточні коди, каскадні коди.  

Дія 10. Вибирається маніпуляційний код. Вибір 
маніпуляційний коду, при якому збільшенні відстані по 

Хемінгу між кодовими комбінаціями відповідає більша 

відстань по Евкліду між сигналами, що відповідають їм.  

Дії 11, 12. Перевірка вимог по забезпеченню 
завадозахищеності. 

Висновки. Сумарний виграш від використання 

розробленої методики складає до 15–20%.  
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛОВИХ УСТАНОВОК 

СПЕЦІАЛЬНИХ КОЛІСНИХ ШАСІ 

Гребеник О.М., Заплішна А.І. 

Центральний науково-дослідний інститут 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ 

 

Спеціальні колісні шасі (СКШ) є одним з найбільших класів колісної 
військової автомобільної техніки, що використовується як база під зразки 

озброєння та військової техніки. Досвід використання СКШ у сучасних 

збройних конфліктах останніх десятирічь і СКШ Збройних Сил України 

в антитерористичній операції і операції Об’єднаних сил на Сході України 
свідчить про виконання ними бойових завдань, які висувають підвищені 

вимоги до їх рухомості, забезпечення яких насамперед залежить від 

динамічних властивостей їх силових установок. 

На сьогодні в Україні здійснюється модернізація існуючих СКШ із 
заміненням силових установок і розроблення нових сучасних зразків зі значно 

вищими тяговими та динамічними характеристиками. Однак на етапі 

проектування виникають складності з вибором силових установок  

з оптимальними характеристиками. Крім цього, проведений аналіз наукових 
джерел свідчить про зниження функціональних властивостей силових 

установок автомобільної техніки, і зокрема СКШ, залежно від їх напрацювання 

(пробігу). 

З метою усунення визначених складностей розроблено методику 
оцінювання динаміки функціональних властивостей силових установок СКШ 

на основі методу парціальних прискорень, що базується на використанні 

принципу Д’Аламбера. Для отримання показників прискорень проводяться 

експериментальні дослідження СКШ з різним пробігом з використанням 
експериментального обладнання. Вимірюються прискорення під час 

максимально можливого інтенсивного розгону з подальшим вибігом до повної 

зупинки для врахування сил опору руху (дорожнього покриття, повітря, тертя). 

Результати отриманих даних обробляються фільтром Баттерворта, що дає 
можливість отримати усереднені значення повздовжніх прискорень. У ході 

подальшої обробки даних будуються графіки залежності прискорення під час 

розгону від швидкості руху для шасі з різним пробігом (напрацюванням). На їх 

основі отримуються залежності для визначення величини падіння ефективної 
потужності двигуна та потужності на ведучих колесах, що витрачається на 

розгін, відповідно до напрацювання (витрати моторесурсу або пробігу). 

Таким чином, розроблена методика дозволяє оцінити динаміку 

функціональних властивостей силових установок та здійснити вибір силової 
установки з раціональними характеристиками під час проведення модернізації 

існуючих або розроблення перспективних зразків СКШ. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ 

ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ ФОРМИ ТА СПЕКТРА СИГНАЛІВ ПІД 

ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЯВНИХ, 

МОДЕРНІЗОВАНИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 

Григорчук Р.В., Ковальов М.М., Шевченко А.О., Коротій О.О. 

Військова частина А0785 

 

Аналіз тактико-технічних характеристик (ТТХ) систем радіозв’язку 
Збройних Сил України, а також ТТХ систем радіозв’язку провідних армій 

світу, що можуть бути використані у Збройних Силах України (ЗСУ), показав, 

що для якісного контролю параметрів цих зразків можливе використання 

засобів вимірювання, які на сьогодні експлуатуються у ЗСУ. Але разом із тим 
необхідно поступово замінювати парк ЗВТ на більш сучасні їх аналоги та 

закупляти (або розробляти вітчизняними підприємствами) нових типів засобів 

вимірювання, які до цього часу у війська не постачалися (наприклад, 

аналізатори параметрів форми та спектра сигналів і т.д.). 
Для проведення ТО, регламентних та ремонтних робіт систем 

радіозв’язку у ЗСУ досить широко застосовуються вимірювачі аналогової 

модуляції (АМ), які дозволяють швидко та якісно оцінити технічний стан ОВТ. 

У свою чергу для підтвердження метрологічних характеристик 
вимірювачів АМ використовується Військовий вторинний еталон України 

одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції (ВВЕТУ 09-02-01-99). 

Але для модернізованих та перспективних зразків ОВТ цього буде 

недостатньо, оскільки у них застосовуються сучасні (цифрові) засоби зв’язку 
та засоби управління, функціонування яких передбачає роботу з сучасними 

ПЕОМ. 

Необхідність переходу від аналогової до цифрової модуляції обумовлена 

розвитком цифрової техніки, що використовує для передавання інформації,  
а також вимогами щодо обмеження займаної смуги частот (ширини спектру) 

для електромагнітного модульованого коливання, що несе інформацію. 

Зростання обсягу і швидкостей інформації, що передається призводить до 

ускладнення необхідної апаратури, в тому числі і вимірювальної.  
На даний момент всесвітньовідомими приладобудівними компаніями – 

Keysight, LeCroy, Tektronix, Rohde&Schwarz виробляються і застосовуються 

засоби вимірювання для відтворення (вимірювання) цифрової модуляції 

з нормованим значенням похибки. До них відносяться цифрові аналізатори 
спектра (аналізатори сигналів), осцилографи (плати аналого-цифрового 

перетворювача – АЦП).  

Враховуючи сучасні завдання, пропонується модернізувати  

ВВЕТУ 09-02-01-99 в напрямку розширення спроможності з калібрування та 
повірки сучасних цифрових систем радіозв’язку, підвищення точності 

вимірювань амплітудних та часових параметрів сигналів, виключення так 

званої похибки оператора та сумісності з сучасними ПЕОМ, шляхом закупівлі 

нових прецизійних засобів вимірювань. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ ВОГНЮ ІЗ СТАЦІОНАРНО 

ВСТАНОВЛЕНОЇ НА БОЙОВИХ КОЛІСНИХ МАШИНАХ 

СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

Гузик Н.М. 1, Сокіл Б.І. 1, Сокіл М.Б. 2, Чаган Ю.А. 1 
1Національна академія  сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, 
2Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів  

Під час стрільби на ураження цілі із однієї і тієї ж зброї (гранатомет, 
кулемет, міномет) за однакових умов (одинакові заряди і снаряди, одна і та 

сама установка прицільних пристроїв тощо) можна помітити, що влучання 

снарядів (куль) відбуваються не в одну точку, а розкидаються на деякій площі. 

Це явище розкидання точок падіння снарядів під час стрільби з однієї і тієї 
самої зброї в однакових умовах називають розсіювання снарядів. Розсіювання 

снарядів залежить від багатьох чинників, які умовно можна розділити на три 

групи: причини, що викликають різноманітність початкових швидкостей 

снарядів; різноманітність кутів кидання і напрямків стрільби; різноманітність 
умов польоту снарядів після вильоту із зброї.  

Однією з найвагоміших причин, що призводять до розсіювання снарядів, 

є коливання зброї під час стрільби з ходу, зокрема, стрілецької зброї 

стаціонарно встановленої на бойових колісних машинах (БКМ). Досвід 
воєнних конфліктів та миротворчих операцій останього часу доводить, що саме 

ці машини відіграють ключову роль під час ведення бойових дій, стабілізації 

обстановки міжнародних миротворчих, антитерористичних та спеціальних 

операцій. Вони характеризується високим ступенем захисту особового складу 
від ураження, маневреністю, стійкістю, керованістю. Та все ж основним 

призначенням цих машин є ефективне ведення вогню із стаціонарно встановле-

ної на них стрілецької зброї під час зміни дислокації військових підрозділів.  

Проте під час руху шляхом із нерівностями чи пересіченою місцевістю 
наявна у них система підвіски (СП) не у повній мірі захищає особовий склад 

від значних динамічних перевантажень. Це насамперед стосується БКМ, базою 

яких є шасі серійного виробництва і на яке додатково встановлено броньований 

корпус та стрілецьку зброю. Останній спричиняє не тільки значне збільшення 
ваги підресореної частини (ПЧ), а тому – статичної деформації пружних 

амортизаторів, але й водночас погіршує низку експлуатаційних характеристик 

машини, зокрема, плавність ходу, знижує критичну швидкість стійкого руху 

тощо. Однак до основних недоліків все ж слід віднести зростання неточності 
влучання в ціль під час стрільби з ходу. 

У роботі проаналізовано вплив динаміки ПЧ БКМ на точність ведення 

вогню з ходу із встановленої на них стрілецької зброї. Дослідження, проведені 

у роботі, базуються на тому, що розсіювання снарядів підлягає нормальному 
закону, який виражає залежність між величиною відхилення снаряда від центра 

розсіювання і ймовірністю цього відхилення. Використовуючи шкалу 

розсіювання, оцінено вплив динаміки ПЧ БКМ на точність ведення вогню 

з ходу і показано, що під час руху БКМ вздовж шляху із нерівностями 
найбільш ефективне ведення вогню з ходу із стаціонарно розміщеної 

стрілецької зброї за регресивної характеристики СП.  
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПІДВЕЗЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 

ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ ЗА ДОСВІДОМ ПРОВЕДЕННЯ 

ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Гурін О.М.1, к.т.н.; Леках А.А.1, к.т.н.; Сальна Н.Є.1; Гурін І.О.2 

1Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Військова частина А1451 

 

Сучасне ведення воєнних дій, в яких беруть участь великі угрупування 

людей, техніки та озброєння, вимагають використання величезної кількості 

матеріальних засобів (МЗ). При цьому визначальне значення буде мати не 
тільки створення запасів цих засобів на складах, базах, центрах забезпечення  

і в цілому в районах тилового забезпечення, а ще й можливість доставити їх 

військам до місць дислокації (розташування) у визначений час. 

Досвід застосування Сил безпеки і оборони в антитерористичної операції 
та операції Об’єднаних сил під час воєнного конфлікту на Сході України 

2014 – 2018 рр. вказує на те, що результат ведення бойових дій значною мірою 

залежить від якісного, своєчасного та повного всебічного забезпечення. Тому 

сучасний стан системи тилового забезпечення (ТлЗ) Повітряних Сил (ПС) 
Збройних Сил (ЗС) України, як складовою частини системи ТлЗ ЗС України, 

вимагає вивчення проблемних питань, які впливають на бойову здатність 

військ. Однією з функцією системи ТлЗ є забезпечення стійкості підвезення 

МЗ, здатність системи зберігати в часі значення ефективності функціонування 
на потрібному рівні в умовах заданого факторного простору. Своєчасність ТлЗ 

характеризується можливістю здійснювати доставку МЗ до користувача за 

потребою. При достатньої кількості технічних засобів транспортування 

пально-мастильних матеріалів (ПММ) у зенітно-ракетних частинах питання 
забезпечення між дивізіонами вирішується в достатньому обсязі. В той же час 

для своєчасного поповнення запасів ПММ на складах рот матеріального 

забезпечення зенітно-ракетних бригад (полків) необхідно здійснювати 

підвезення силами та засобами оперативної ланки ПвК (яких на даний час не 
існує), або на не значний, обґрунтовано визначеної відстані, має бути 

розташоване польове відділення складу ПММ об’єднаного центру 

забезпечення (оперативного командування). 

В доповіді наведені дослідження та аналіз результатів моделювання 
процесів ТлЗ бойових дій військових частин та окремих підрозділів ПвК. За 

результатами запропоновано методику побудови системи підвезення 

матеріальних засобів для забезпечення військових частин ПвК. Надані 

рекомендації щодо складу окремої військової частини матеріального 
забезпечення ПвК для здійснення своєчасного та безперебійного  

підвезення МЗ. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОБОТИЗОВАНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ 

НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ 

Дачковський В.О., кандидат технічних наук, 

 Курбан В. А., кандидат військових наук 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

 

Аналіз виконання завдань в операції Об’єднаних сил свідчить про зміну 

сучасних форм та способів ведення бойових дій, що приводить до збільшення 
району виконання завдань, їх динамічності та швидкоплинності. 

Розвиток нових технологій та досвід операції Об’єднаних сил на території 

Донецької та Луганської областей, бойових дій у Сирії та інших збройних 

конфліктів ХХІ ст. вказує на широке застосування наземних та повітряних 
роботизованих комплексів із метою випробовування та подальшого 

удосконалення.  

Отже, для боротьби з роботизованими комплексами також існує потреба  

в розробленні комплексів, які б могли їх своєчасно виявляти та уражати без 
участі людини. Основними завданнями даних комплексів є своєчасне 

виявлення та знищення рухомих об’єктів, які проникають через лінію 

зіткнення та збирають розвідувальні дані, корегують вогонь, уражають сили 

і засоби.  
У провідних країн світу основна увага спрямована на створення 

роботизованих комплексів, які будуть виконувати функцію підвезення 

матеріально-технічних засобів, виконання завдань інженерного забезпечення, 

технічного забезпечення тощо. Також увага приділяється бойовим 
робототехнічним комплексам, які застосовуватимуть для ведення вогню під 

час оборонних та наступальних боїв.  

Таким чином, із розвитком роботизованих комплексів, які здатні на полі 

бою виконувати бойові завдання, виникає необхідність пошуку нових та 
ефективних засобів їх ураження. 

Для вирішення цього завдання запропоновано комплекс виявлення та 

ураження рухомих роботизованих та керованих людиною об’єктів, який 

забезпечує своєчасне виявлення та знищення їх, що дозволить запобігти 
втратам особового складу, який виконує завдання. 

Зазначений комплекс у керованому та некерованому режимах роботи, 

забезпечує проведення моніторингу зони ураження, завчасне виявлення 

рухомих об’єктів, оцінювання виявленого об’єкту та за потреби його ураження. 
Крім того, цей комплекс забезпечить фото (відео) фіксацію, та її 

передавання на пункт управління, визначення координат, відстані до об’єкту 

ураження та самоліквідацію у випадку загрози його захоплення противником. 

Таким чином, застосування цього комплексу дасть можливість завчасно 
та в реальному масштабі часу виявляти, фіксувати та дистанційно уражати 

рухомі роботизовані та керовані людиною об’єкти, які збирають розвідувальні 

дані, корегують вогонь артилерії та інші засоби ураження, ведуть вогонь по 

позиціях військ тощо. 
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РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЦЕМЕНТІВ. 

Дев’ятова Н.Б., Левадна С.В. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, 

м. Харків 

 

Питання комплексного використання мінеральної сировини та утилізації 
різних відходів з кожним роком привертають все більшу увагу науки 

і практики. Одним з найважливіших розділів сучасної геоекології 

є використання промислових відходів для вирішення сучасних економічних, 

екологічних та соціальних проблем. 
Мінімізація накопичення відходів і повернення їх у виробництво з метою 

вилучення цінних компонентів і використання їх як вторинних ресурсів 

є основним напрямом у сфері охорони навколишнього середовища, 

використання природних ресурсів та питаннях екологічної безпеки військ. 
Перспективним напрямом вирішення існуючих проблем є розробка мало-

енергоємних технологій виробництва матеріалів спеціального призначення на 

основі глиноземистих відходів, які дозволяють економити технічний глинозем, 

що є дорогою і цінною сировиною. 
Слід зазначити, що у хімічній і нафтопереробній промисловості широко 

поширені глиноземисті каталізатори, які після використання в промислових 

процесах не знаходять подальшого застосування. Утилізація їх у виробництві 

будівельних матеріалів може стати резервом розширення номенклатури 
матеріалів спеціального призначення. 

Бетони на основі глинозему, в які додані заповнювачі, застосовують для 

захисту від іонізуючого випромінювання. Як заповнювачі використовують 

речовини з високою об’ємною масою – залізисті руди (лімоніт, гематит, 
магнетит), боратні руди (ільменіт, колеманіт), ферофосфати, металевий скрап. 

Не менш гострою залишається проблема створення надійних контейнерів 

для захоронення і зберігання радіоактивних відходів. Останнім часом для 

таких споруд відводять одну з ключових ролей і багатобар’єрних системах 
захисту навколишнього середовища від впливу залишкового і вторинного 

іонізуючих випромінювань. Особливо це відноситься до низько- 

і середньоактивних відходів, захоронення яких здійснюється в неглибокі 

підземні або спеціальні наземні сховища. Використання композиційних 
матеріалів на основі бетону для виготовлення контейнерів, призначених для 

тривалого зберігання і транспортування радіоактивних відходів дозволяє 

вирішувати поставленні завдання. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СКЛАДУ МОБІЛЬНОГО ПОЛІГОННОГО 

ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

Дзисюк О.В.1; Бойко В.М1.; Гаврилов А.Б.1, к.т.н., с.н.с.; 

Рондін Ю.П.1, к.т.н., с.н.с.; Коломійцев О.В.2, д.т.н., с.н.с. 
1Метрологічний центр військових еталонів ЗС України, м. Харків 
2Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 
На сьогодні одним з основних напрямів військово-технічної політики, 

в новій редакції “Воєнної доктрини України”, визначено підвищення бойового 

потенціалу, відновлення справності, продовження ресурсу, проведення 

модернізації, створення нових систем і уніфікації зразків озброєння 
і військової техніки (ОВТ) силами вітчизняного оборонно-промислового 

комплексу, в тому числі розроблення і виробництво ОВТ за закордонними 

ліцензіями. 

Відомо, що забезпечення високого рівня підготовки військ (сил) із метою 
виконання завдань за призначенням, визначення та оцінювання фактичних 

властивостей нових (модернізованих) зразків ОВТ, а також виконання робіт із 

продовження призначених показників термінів служби зразків ОВТ неможливо 

без сучасної полігонної і випробувальної бази. 
У доповіді наведено результати проведеного аналізу основних шляхів 

розвитку полігонного випробувального комплексу (ПВК) України, світового 

досвіду побудови і використання полігонів, а також тенденцій розвитку 

сучасних зразків ОВТ і наявність необхідної нормативно-правової бази. 
Акцентовано увагу на те, що підстави для розроблення програмних 

і організаційно-плануючих документів розвитку ПВК у своїй сукупності 

дозволяють вирішити висвітлену в доповіді проблему приведення ПВК, як 

основної складової випробувальної бази Збройних Сил України, у відповідність 
до вимог, що висуваються до нього. 

Розроблені пропозиції щодо складу мобільного полігонного 

вимірювально-обчислювального комплексу (МПВОК). Запропоновані 

багатофункціональна система траєкторних вимірювань (ТВ) та система 
єдиного часу (СЄЧ). Наведена структурна схема і розкрито принцип роботи 

системи ТВ. 

Розроблена структурна схема апаратурного забезпечення єдиного часу 

МПВОК. Окреслені підходи до побудови відомчої СЄЧ з урахуванням 
взаємодії з державною СЄЧ та еталонних частот. Технічна реалізація системи 

контролю, управління та передавання еталонних сигналів часу та частоти (ЧЧ) 

дозволить забезпечити як єдність і точність вимірювань ЧЧ у ЗС України, так і 

функціонування системи єдиного часу ПВК із визначеними точносними 
вимогами. 
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ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПРЕДМЕТ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Диба І.О. 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,  

м. Київ. 

Зацікавленість проблемою підвищення кваліфікації НПП системи 

військової освіти підвищилась у перше десятиріччя ХХІ століття. Це 
пояснюється необхідністю формування вмінь військового фахівця до актив-

ного життя в глобалізованому суспільстві, формуванню власного світогляду, 

уміння ставлення мети, її досягнення та отримання бажаних результатів. 

Високий професійний рівень військових педагогів є умовою досягнення 
мети навчального процесу закладів вищої військової освіти. Проблема 

підвищення кваліфікації є складною та багатоаспектною системою, до складу 

якої входять різні методи, підходи та технології для їх професійного розвитку 

та оптимізації цього процесу. 
Розгляд багатьох наукових джерел дає можливість, стверджувати, що 

дослідження системи підвищення кваліфікації військових педагогів системи 

військової освіти не відображають суті і потреб сьогодення. У зв’язку з цим 

вважаємо за доцільне визначити актуальні проблеми підвищення кваліфікації. 
На підставі сказаного вище, однією із головних проблем професійного 

розвитку та саморозвитку педагогів є об’єкт активних наукових пошуків 

у світовому освітньому просторі. Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних 

джерел свідчить, що дослідженню проблем підвищення кваліфікації педагогів, 
зокрема військової освіти, приділяється увага таких учених: В. Бикова 

Л. Даниленка, Дж. Дэниэла, А. Зельницького, О. Рибчука, С. Сисоєвої, 

Б. Шуневича, В. Ягупова. Незважаючи на вагомі результати дослідження цих 

та інших науковців, доводиться констатувати, що нині навколо поняття 
підвищення кваліфікації військових педагогів, з’ясування структур та змісту 

програми підвищення кваліфікації тривають численні дискусії.  

Відповідно до аналізу результатів наукових досліджень щодо підвищення 

кваліфікації військових педагогів дають нам підстави визначити необхідність 
у перегляді діючої і створення неперервної системи підвищення кваліфікації, 

яка б враховувала сучасні тенденції, досвід провідних країн Європи та світу 

й національні особливості. Вона має бути гнучкою, динамічною, адекватною 

вимогам конкретних освітніх закладів і враховувати рівень професійної 
компетентності викладачів. Саме за такої системи можна перебороти кризу їх 

професійної компетентності та вирішити проблему підготовки науково-

педагогічних кадрів до діяльності в умовах модернізації вищої військової 

освіти. Сенс самого підвищення кваліфікації має полягати, насамперед, 
у розвитку в науково-педагогічних працівників уміння оперувати предметним 

змістом знань, проектувати й моделювати свою професійну діяльність 

і самоосвіту на рівні світових вимог. 

Подальша робота може бути спрямована на обґрунтування організаційно-
педагогічних умов підвищення кваліфікації викладачів системи військової 

освіти. 
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ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ (МПС) 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ООС (АТО) 

Дичко О.О., Пономаренко А.П. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут” 

м. Харків 

 

У доповіді розглянуто питання системи показників МПС особового 
складу підрозділів Збройних Сил України для його оцінювання. 

Ознаками стабілізації МПС людини, яка пережила гостру реакцію втрати, 

можна вважати здатність спрямовувати більшість емоцій не на загиблого, а на 

нові враження і події життя. 
Загибель бійця підрозділу ставить перед командиром завдання оцінити та 

стабілізувати МПС тих, хто найтяжче переживає цю втрату [3].  

Оцінювання МПС особового складу, прогнозування динаміки змін  

і врахування їх під час підготовки та ведення бойових дій є процесом збирання, 
оброблення, аналізу інформації щодо рівня морально-психологічної 

спроможності особового складу військових частин (підрозділів) та її доведення 

посадовим особам для прийняття управлінських рішень [1, 2].   

Оцінювання МПС особового складу полягає у спільній роботі командирів, 
офіцерів структур морально-психологічного забезпечення, інших посадових 

осіб щодо визначення рівня сформованості МПС особового складу військ (сил) 

[2]. 

Визначення узагальненого рівня сформованості МПС особового складу 
військової частини (підрозділу):  

1. Оптимальний рівень (коефіцієнт МПС – 0,85). 

2. Задовільний (коефіцієнт МПС становить – 0,7). 

3. Критичний (коефіцієнт МПС становить – 0,5). 
4. Незадовільний (коефіцієнт МПС становить – 0,49). 

Висновок: 

У Збройних Силах України необхідно мати єдину методику оцінювання 

МПС особового складу та військових підрозділів, що визначені нормативно-
правовими документами. 

 

Література 
1. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 29.04.2017 року № 153 

“Про затвердження Інструкції з оцінювання морально-психологічного стану особового 

складу Збройних Сил України”.  

2. Методичний порадник з питань морально-психологічного забезпечення для 

командирів військових частин (підрозділів) та військовослужбовців, які приймають 

участь в антитерористичній операції / під заг. ред. В. І. Осьодло. – К.: НУОУ, 2015. – 

88 с. 

3. Психологія бою : посібник / Грицевич Т. Л., Гузенко І. М., Капінус О. С., 

Мацевко Т. М., Романишин А. М. / за ред. А. М. Романишина. – Львів : Видавництво 

“Астролябія”, 2017. – 352 с.  
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ВПЛИВ ВИЯВЛЕННЯ ВОГНЕВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИВНИКА НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИДІВ ЦІЛЕРОЗПОДІЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО УГРУПОВАННЯ 

Дробаха Г.А., д.військ.н., професор; Обрядін В.В., к.військ.н., доцент; 

Горєлишев С.А. к.т.н., доцент 

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків 

 

Світова практика військових конфліктів, а також аналіз застосування 
ракетних військ і артилерії (РВіА) в операції Об’єднаних сил та 

антитерористичної операції у країні яскраво свідчать про те, що дольова участь 

артилерійських підрозділів у загальному обсягу виконаних вогневих завдань 

продовжує зростати [1]. 
Висвітлена тенденція є закономірним результатом впровадження 

поєднаних у мережу електронних засобів для визначення вихідних даних для 

стрільби, що надали змогу більш ефективно застосовувати РВіА. 

Автоматизація цих процесів дозволяє швидко здійснювати маневр вогнем 
артилерії, зосереджувати та розосереджувати його. 

Формування артилерійських підрозділів, які поєднані у єдину 

інформаційну мережу з електронними засобами артилерійської розвідки, 

виконують функції контрбатарейної боротьби та набувають статусу елемента 
оперативної побудови оперативного угруповання [2]. 

Вирішення завдання цілерозподілення належним чином опрацьовані для 

підрозділів протиповітряної оборони і Повітряних Сил. Основними видами 

цілерозподілення артилерійського угруповання є: централізоване (ЦЦР), 
децентралізоване, змішане і паралельне. 

У доповіді наведено порівняльний аналіз видів цілерозподілення 

артилерійського угруповання. За його результатами встановлено те, що 

застосування ЦЦР може підвищити ефективність угруповання тільки в тому 

випадку, якщо забезпечується необхідна ймовірність ( 55.0P0  ) виявлення 

вогневих засобів ( 12l  ) противника комплексом артилерійської розвідки 

артилерійського угруповання. 

 

Література 
1. Мультимедийная платформа иновещания Украины UKRINFORM. 

Командующий Сухопутних войск: Эффективность нашей артиллерии не дала РФ 

перейти в наступление. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2363210-komanduusij-suhoputnyh-vojsk-effektivnost-

nasej-artillerii-ne-dala-rf-perejti-v-nastuplenie.html (дата звернення: 07.08.2018). – Загол. 

з екрану. 

2. Прозапас І. Система управління вогнем ISTAR: досвід війни начальника 

артилерії полку Азов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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НАЦІОНАЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ СТАНДАРТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ 

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ВІЙСЬК ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Дядченко В.В., Мальований С.В., Петрухін С.Ю., Горохівський А.С., 

Єрмоленко І.Ю., Сачанова Ю.І. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Розв’язання збройної агресії з боку Росії обумовило необхідність 

інтеграції нашої країни до міжнародних інститутів забезпечення колективної 

безпеки, зокрема до Північноатлантичного альянсу. В зв’язку з цим постала 
нагальна потреба переходу воєнної організації держави на стандарти НАТО, 

в т. ч. і в екологічній сфері.  

Натепер законодавчо урегульовані питання забезпечення екологічної 

безпеки військ (ЗЕБВ) у діяльності Збройних Сил України тільки в мирний час.  
Для вирішення цього питання у 2016 році Головним управлінням 

оперативного забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України 

науково-дослідній лабораторії факультету РХБ захисту та екологічної безпеки 

інституту було поставлене завдання впродовж 4-х років опрацювати та подати 
на затвердження низку проектів військових стандартів (ВСТ) з питань ЗЕБВ 

під час проведення навчань та операцій (бойових дій) у Збройних Силах 

України, адаптованих до стандартів країн-членів НАТО, що наведені у табл. 1. 

Таблиця 1. Військові стандарти ЗСУ щодо ЗЕБВ, адаптовані до стандартів 
країн-членів НАТО 

№ 
з/п 

Проект ВСТ / шифр НДР 
STANAG 

НАТО  
Стан реалізації НДР 

1 
Організація виконання заходів 
ЗЕБВ / СТАНДАРТ-ЕКО 

7141 
Прийнято військовий 
стандарт 01.107.001 

2 
Екологічне документування 
польових таборів / ОКСАМИТ 

6500 
Прийнята Замовником  

у 2019 році 

3 
Поводження з відходами / 
КОНВАЛІЯ 

2510 Виконання у 2019 році 

4 
Навчання та виховання о/с з 
питань ЗЕБВ / ПРОЛІСОК 

2594 Виконання у 2020 році 

 

Проекти військових стандартів проходять апробацію на базі військових 

частин різних родів військ та сил ЗСУ, затверджуються встановленим 

порядком й розміщуються на сайті Електронної бази стандартизованої 

військової лексики та текстів військових стандартів (www.milstand.com.ua)  
Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації Міністерства оброни 

України. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІСНИХ ТАНКІВ  

ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Дяченко Д.В., Хліманцов Т.В., Піскун С.В.  

Військовий інститут танкових військ  

Національного технічного університету  

“Харківський політехнічний інститут”, М. Харків 

Аналіз тактики бойових дій з’єднань і частин в ході локальних війн 

і збройних конфліктів останніх десятиліть дозволяє стверджувати про сталі 
тенденції у зміні форм і способів бойового застосування сухопутних військ. 

Це, насамперед, полягає в прагненні до випередження противника в темпі 

ведення бойових дій, що, в свою чергу, висуває високі вимоги до мобільності 

військових формувань. 
При цьому, в умовах збройних конфліктів низької інтенсивності, 

миротворчих і контртерористичних операцій фактично мова йде про 

формування нової концепції застосування військ, що має на увазі швидке їх 

перекидання в район бойових дій. У рамках цієї концепції першою до місця 
боїв повинна прибувати порівняно легка техніка, така, як бронетранспортери, 

бойові машини на колісному ході, у тому числі і колісні танки. Далі, за 

потреби, можуть бути доставлені важкі бронемашини, якто основні танки або 

самохідні артилерійські установки. Таким чином, легким і середнім 
бронемашинам, у тому числі і колісним танкам, надаються функції 

високомобільної ударної сили сухопутних військ. 

Колісний танк – це легкоброньованна бойова машина на колісному ходу 

з гарматним озброєнням, здатним знищувати бронетехніку противника. Через 
обмеження у вазі і навантаженню на шасі, захист колісного танку може бути 

тільки на рівні легкого танка – від стрілецької зброї і уламків снарядів. Однак, 

за вогневою потужністю колісні танки вже наблизилися до основних танків  

і досить часто на них встановлюються саме танкові гармати. При цьому, 
велику перевагу в мобільності колісні танки мають в умовах рівнинної 

місцевості та розвиненої дорожньої інфраструктури. 

У доповіді проаналізована можливості застосування колісних танків для 

потреб Збройних Сил України з врахуванням географічних умов держави, 
а також можливостей вітчизняного військово-промислового комплексу щодо їх 

виготовлення. Запропоновано в якості рушія колісного танку використовувати 

новий варіант колісної платформи “Отаман” 8х8, яка є глибокою 

модернізацією шасі БТР-60/70 – новий бронекорпус з передньомоторною 
компоновкою та повна заміна “силової лінії” (двигуна та трансмісії). Новий 

варіант модернізації орієнтований на мобільність та вогневу міць. Показано, 

що для географічних умов України, завдяки наявним перевагам, таким як 

оперативна маневреність, висока швидкість пересування по шосе і твердому 
грунту, можливостям швидкого форсування водних перешкод без попередньої 

підготовки водойми та оперативної передислокації бронетехніки на великі 

відстані, колісний танк у певних умовах застосування, може виявитися досить 

ефективним.  
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ 

НЕВИЗНАЧЕНИХ ПАРАМЕТРІВ БАЛІСТИЧНОГО ОБ’ЄКТА, ЩО 

СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ 

Журавльов О.О., к.т.н., доцент 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

ім. Івана Кожедуба, м. Харків 

У доповіді розглядаються три розроблені методи оцінювання значення 

функції невизначених  параметрів (ФНП) балістичного об’єкта (БО), що 
спостерігається станцією зовнішньо траєкторних вимірів (ЗТВ). Функцією 

невизначених параметрів БО є добуток його балістичного коефіцієнта та 

коефіцієнта аеродинамічної сили лобового опору. Завдання ускладнюється 

тим, що коефіцієнт аеродинамічної сили лобового опору, у свою чергу, 
є невідомою (для спостерігача) функцією числа Маха. 

Вихідними даними для проведення оцінювання є набір послідовних 

вимірів значень азимуту, кута місця та похилої дальності від фазового центру 

антени станції ЗТВ до БО. Також, станція ЗТВ має можливість додатково 
вимірювати швидкість Доплера. Вважається, що дискретні значення вказаних 

параметрів отримані з заданим тактом надходження вимірювальної інформації, 

що містить інструментальні похибки. В процесі первинної обробки 

вимірювальної інформації здійснюється її фільтрація. 
На основі вимірювальної інформації за відомими формулами 

обчислюється послідовність значень координат центра мас БО в дискретні 

моменти часу. 

Перший метод оцінювання значень ФНП ґрунтується на оцінюванні 
значення прискорення БО, що здійснюється шляхом двійного 

диференціювання функціональної залежності довжини дуги траєкторії БО від 

часу. Особливістю методу є інтерполяція вказаної функціональної залежності 

поліномом 3-го ступеня коефіцієнти якого розраховуються методом 
найменших квадратів за вибором з заданою кількістю значень. 

Другий метод оцінювання значень ФНП базується на оцінюванні 

значення прискорення БО, що здійснюється шляхом одноразового 

диференціювання інтерполяційного полінома 3-го ступеня функціональної 
залежності значення модуля вектора швидкості центра мас БО від часу 

польоту. А швидкість БО оцінюється за швидкістю Доплера. 

Третій метод оцінювання значень ФНП оснований на інтерполяції 

ділянки траєкторії БО в площині стрільби поліномом 3-го ступеня, коефіцієнти 
якого також розраховуються методом найменших квадратів. Особливістю ме-

тоду є те, що взагалі не потрібно робити чисельне диференціювання функцій. 

Дослідження довело, що найменшу методичну похибку має другий метод 

оцінювання значень ФНП. 
Отримані оцінки значень ФНП дозволяють проводити оцінювання 

значень координат точок старту та падіння БО шляхом чисельного інтегруван-

ня системи диференціальних рівнянь руху центра мас у вертикальної площині. 

Розглянуті методи оцінювання значень ФНП БО, що пропонуються, 
можуть бути застосовані під час проектування нових або модернізації старих 

радіолокаційних станцій контр батарейної боротьби. 
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МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ ПРОТИВНИКА 

Залкін С.В., к.військ.н., с.н.с.; Сідченко С.О., к.т.н., с.н.с.; 

Хударковський К.І., к.т.н., доцент, с.н.с. 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Під час планування та здійснення інформаційно-психологічного впливу 

на цільову аудиторію противника особлива увага повинна приділятись 
складанню соціально-психологічних портретів цільових аудиторій впливу та 

психологічних профілів окремих фізичних осіб – об’єктів потенційного нападу. 

Для цього використовуються дані соціологічних опитувань, статистичні дані, 

вивчається менталітет, панівні стереотипи, традиції і забобони. Про осіб, 
відповідальних за прийняття рішень, збираються та аналізуються біографічні 

дані, складаються психологічні портрети, вивчаються схильності таких осіб, їх 

звички. Також визначається модель поведінки, спосіб прийняття рішень, 

вивчається оточення. 
Особливість під час формування сценарію інформаційно-психологічного 

впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій полягає в необхідності 

врахування для всіх складових сценарію інформаційно-психологічного впливу, 

потенційного впливу на неосновні цільові групи та його наслідків для того 
впливу, що планується. 

При цьому, слід зважати, що основна цільова група може знаходитись 

у тісній взаємодії або у оточенні інших потенційних цільових груп. Тож, вихід 

із звичного стану та/або зміна поведінки (відношення) потенційних цільових 
груп безпосередньо або опосередковано впливає на цільову групу, що 

є об’єктом впливу. 

Механізм інформаційно-психологічного впливу на цільову групу 

противника передбачає послідовне переведення об’єктів впливу (цільової 
групи) із одного стану до іншого. Реалізація такого навіювання має на меті 

формування пасивного стану індивідуальної і групової свідомості 

і реалізується в ході таких етапів: 

– заспокоєння цільової групи – переконання через комунікаційні канали 
(наприклад, засоби масової інформації, соціальні мережі), що стосовно неї не 

здійснюється жодних агресивних дій; 

– примушення цільової групи противника сприймати лише визначені 

меседжі, що сформовані стороною, яка здійснює вплив, виключивши досвід 
інших країн і народів; 

– примушення цільової групи не розмірковувати над меседжами та 

виключення (значне зменшення кількості) для цього із засобів масової 

інформації аналітичних програм, створюючи акцент на яскравих розважальних 
шоу (кількість яких значно збільшується), що проводяться в прайм-тайм; 

– зосередження уваги на другорядному предметі, крім спрямованого 

маніпуляційного потоку, для того щоб підсистема захисту, яка відповідає за 

критичний аналіз інформації, не виконувала свою функцію. 
Таким чином, в результаті маніпуляцій досягається зміна поведінки 

об’єктів впливу (цільової групи). 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ “КРОСФІТ”,  

 ЙОГО  РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ 

БОЙОВИХ ДІЙ 

підполковник О.Зонов, капітан О.Большаков 

кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут” 
 

Досвід проведення антитерористичної операції (Операції Об’єднаних Сил) на сході 

країни довів, що існуюча система фізичної підготовки у Збройних Силах України не 

дозволяє ефективно вирішувати завдання підтримання стану фізичної підготовленості 

військовослужбовців. В умовах бойових дій, особливо на лінії зіткнення сторін, 

проведення форм фізичної підготовки, визначених керівними документами, практично 

неможливе. Водночас, вимоги до стану фізичної підготовленості військовослужбовців 

залишаються високими, адже підготовка військових фахівців, фізично підготовлених, 

морально стійких та з високими вольовими якостями, має велике значення, особливо під 

час ведення бойових дій. Пошук нових методів та засобів фізичної підготовки, їх 

ефективне застосування з метою збереження та підвищення рівня фізичної підготовки в 

умовах бойових дій – один з головних проблемних напрямів підготовки військ. Одним із 

таких засобів є система функціонального тренінгу “Кросфіт”, яка набуває популярності 

зараз по всьому світу. 

Кросфіт – гнучка система тренувань, що складається з функціональних вправ, які 

виконуються з високою інтенсивністю. Кросфіт можна описати як програму силових 

вправ, яка складається з “постійно змінних функціональних вправ високої 

інтенсивності”, з кінцевою метою поліпшення загальної фізичної форми, реакції, 

витривалості й готовності до будь-якої життєвої ситуації, що вимагає активних фізичних 

дій. Ефективність цієї системи полягає у комплексному фізичному розвитку тіла одразу 

в десяти напрямках: висока працездатність серцево-судинної та дихальної систем, 

загальна витривалість, сила, потужність, швидкість, баланс, влучність, гнучкість, 

координація, а також швидка адаптація до змін навантаження.  

Багато країн включили кросфіт в офіційну підготовку військовослужбовців усіх 

родів військ.  

У програмі кросфіту комбінуються такі дії: біг (спринтерські забіги), веслування 

(на спеціальних тренажерах), стрибки (зі скакалкою або на перешкоди), лазіння по 

канатах, робота з обтяженнями (гантелі, гирі, штанга), перенесення речей (медбол), 

вправи на кільцях, перевертання покришок (величезних) і багато інших. Вправи зазвичай 

не тривають більше 20 хвилин, але відзначаються підвищеною інтенсивністю. 

Одним із переваг системи кросфіт є відсутність шаблонів у виконанні комплексів. 

Саме тому кожен може складати для себе та своїх підлеглих комплекси вправ 

самостійно, в тому числі використовуючи підручні засоби. Це є беззаперечним плюсом 

для військовослужбовців, особливо під час тривалого перебування підрозділів поза 

пунктами постійної дислокації в умовах відсутності матеріальної бази. В таких випадках 

можуть використовуватися, наприклад, ящики від боєприпасів (піднімання та утримання, 

застрибування, перестрибування), колоди (піднімання, перенесення), покришки від 

автомобілів (стрибки, кантування), каміння, подолання природних та штучних перешкод 

тощо. 

Отже, застосування системи функціонального тренінгу Кросфіт під час проведення 

форм фізичної підготовки в умовах бойових дій є доцільним і перспективним напрямом, 

оскільки не потребує спеціальних умов та дозволяє за короткий час дати значне 

навантаження практично на всі групи м’язів. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОМ 

ВІЙСЬКОВИХ ДРОНІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Ігнатьєв О.М. 

Національний університет цивільного захисту України, 

м. Харків 

Сьогодні глобальний ринок військових дронів стає все більш насиченим, 

різноманітним і перспективним. За прогнозами аналітиків, до кінця цього року 

обсяг ринку безпілотних літальних апаратів військового призначення складе 
9,9 млрд доларів, а до 2027 року зросте до 15,2 млрд (згідно з доповіддю 

американської аналітичної компанії Orbis Research). Компактність, 

маневреність і здатність зависати над цілями робить дрони ідеальними для 

ведення спостереження з повітря. Між дроном цивільного призначення (для 
зйомки відео) і військовим різниця стерта. У військовий його перетворює 

наявність бойового модуля для скидання вантажу. На сьогодні більшість 

складів і арсеналів оснащені системами пеленгацій радіокерованих пристроїв. 

На складах встановлені комплекси боротьби, що порушують сигнал, який 
дрони отримують від оператора або системи навігації. Опрацьовуються 

питання фізичного знищення потенційно небезпечних дронів. 

Сьогодні Державною авіаційною службою з метою безпеки польотів, 

витоку інформації введені істотні обмеження для дистанційно пілотованих 
повітряних суден. Однак, правозахисники вказують на суперечливість 

застосованої концепції Конституції України. До того ж складність виконання 

правил використання дронів і контролю цього виконання створює додаткові 

корупційні ризики. Пропонується введення електронного обліку, сертифікації, 
реєстрації права на управління безпілотними системами залежно від їх розміру 

і призначення, що значно спростить отримання дозволів на польоти. Подібні 

норми існують у багатьох країнах світу. 

Україна в результаті АТО отримала найбільший у світі досвід 
застосування “іграшкових” дронів у бойових умовах. “Іграшкові” літаки 

з пінопласту по 3 тис. доларів з розмахом крил 2–3 м збирали розвідувальної 

інформації більше, ніж дрони класу “Фурія”, які були придбані для армії за 

200 тис. доларів. Досвід АТО довів більш високу ступінь живучості невеликих 
дронів на основі екструдованого пенопропілена перед конструкціями зі 

скловолокна. 

Закупівля засобів пеленгації і радіоелектронної боротьби проти дронів 

для прикордонної служби дозволить перекрити потік контрабанди сигарет 
і бурштину на західних кордонах країни. Доцільно не купувати готові дрони,  

а вкладати кошти у формування і роботу дослідно-конструкторських бюро, 

встановлювати конкретне технічне завдання і розвивати підготовку фахівців. 

Створювати захищені телеметричні канали керування дронами. На жаль, на 
сьогодні, все що “бачать” дрони в ООС, бачить і противник. 

Впровадження військових фахівців у фірми, які займаються розробками 

дронів для армії, дозволить виключити заміну надійних контролерів на дешеві 

і продаж дронів за високою ціною під виглядом вдосконаленого програмного 
забезпечення. Всі запропоновані заходи дозволять зменшити вартість дронів 

для армії з одночасним поліпшенням їх технічних характеристик. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ ЦІЛЕЙ ЗА СИГНАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В 

ОДНОПОЗИЦІЙНИХ І БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ЛОКАТОРАХ 

Казаков Є.Л.1, д.т.н., професор; Коломійцев О.В.2, д.т.н., с.н.с.; 

Болюбаш О.О.3, к.т.н., с.н.с.; Клівець С.І.3, к.т.н.; 

Шулежко В.В.3, к.військ.н.; Захаров В.І.4 

1Льотна академія Національного авіаційного університету,  

м. Крапивницький 
2Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
3Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
4Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса 

 

Проведений загальний аналіз військових навчань країн НАТО та США, 

а також військових конфліктів в Югославії, Іраку, Єгипті та ін. показує, що для 

прориву протиповітряної оборони, противник разом з активними засобами 
передбачає використання великої кількості хибних цілей. Усе це вимагає 

розробки і вдосконалення методів розпізнавання різних класів радіолокаційних 

цілей (РЛЦ) під час використання різних видів сигналів. 

У доповіді розглянуто можливості розпізнавання РЛЦ під час 
використання сигнальної інформації, що отримується в однопозиційних 

і рознесених на місцевості локаторах. Для розпізнавання РЛЦ розглядалися 

можливості використання таких типів сигналів: прості вузькосмугові сигнали; 

некогерентні багаточастотні сигнали; сигнали, що випромінюються 
і приймаються на різних поляризаціях; багаточастотні сигнали з різною 

поляризаційною структурою. Також наведені результати дослідження 

геометричних і кінематичних характеристиках різних класів РЛЦ, які можуть 

бути використані в якості ознак розпізнавання. Розкрито характеристики 
розсіяння різних РЛЦ, отриманих на розробленому експериментальному 

вимірювальному комплексі. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПІД ЧАС ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 

Каленик М.М., Бірук Р.Я. 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного, м. Львів 

 

У зв’язку з проведенням операції об’єднаних сил (ООС) велика кількість 

інженерної техніки була знята зі зберігання та залучається до виконання 
бойових завдань. Після завершення ООС значна частина інженерної техніки 

після тривалого використання буде повертатися в частини. Такої великої 

кількості техніки для функціонування частин не потрібно, тому вона буде 

масово ставитись на різні види зберігання. 
Технічне обслуговування під час зберігання інженерної техніки (ІТ) 

передбачає: 

− планування робіт із контролю стану і технічного обслуговування 

машин, що утримуються на зберіганні; 
− підготовка технічного обладнання засобів технічного обслуговування 

та  матеріально-технічного забезпечення робіт; 

− контрольний огляд технічного стану інженерного озброєння 

у встановлені  терміни;   
− технічне обслуговування та ремонт машин за результатами контролю 

інженерного озброєння; 

− освіження (замінення) майна і матеріалів; 

− вдосконалення умов зберігання машин. 
На сьогодні день для ставлення, утримання та швидкого зняття техніки 

зі зберігання на озброєнні інженерних військ застосовується пересувний пункт 

консервації ППК-М. Він містить перелік необхідного обладнання і дозволяє 

механізувати найбільш  трудомісткі роботи зі ставлення, утримання та зняття 
техніки зі зберігання. Однак, цей пункт консервації розроблявся у 60-ті роки 

минулого століття, тому більшість обладнання морально і технічно застаріле і 

потребує модернізації. 

Модернізація існуючого пересувного пункту консервації дасть 
можливість збільшити перелік консерваційних робіт, робіт з постановки  

і зняття ІТ під час зберігання істотно зменшить його масу і габаритні розміри,  

підвищить продуктивність виконання робіт і, як наслідок, підвищить 

можливості  всього комплекту обладнання та забезпечить економію витратних 
матеріалів під час виконання робіт. В першу чергу, доцільно замінити 

існуючий силовий агрегат пункту консервації на більш сучасний, економний та 

малогабаритний, який буде за своїми технічними характеристиками 

забезпечувати живлення всього переліку робочого обладнання пересувного 
пункту. Крім того, обладнання пункту доцільно розширити включенням 

різноманітного пневматичного інструменту, яке широко застосовується  

у народному господарстві, замінити існуючий пневмо-компресор на більш 

сучасний та економічний. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

Капочкіна М.Б.1, Сарай В.В.2 

Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум” 

Інституту Військово-Морських Сил Національного університету 

“Одеська морська академія”, м. Одеса1; 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків2 
Ударні безпілотні літальні апарати широко використовуються під час 

виконання бойових завдань. На першому етапі перспективними вважалися 

безпілотні літальні апарати (далі БПЛА) багаторазового використання. Цей тип 

БПЛА прийшов на заміну пілотованих літальних апаратів літаків та 
гвинтокрилів. БПЛА, прототипом якого був пілотований апарат, практично не 

відрізнявся від прототипу. Прикладом такого типу БПЛА є придбаний 

Україною у Туреччини БПЛА літакового типу – Bayraktar TB2 з розмахом 

крила 12 метрів, оснащений двигуном внутрішнього згоряння, системою 
автоматичного зльоту та посадки. Максимальна дальність польоту – 4 тис. км. 

Вантажопідйомність – 50 кг. Головним недоліком такого типу БПЛА є їх 

вразливість системами знищення, бо завдяки значній площі ефективної 

поверхні розсіювання такі БПЛА відстежуються сучасними радіолокаційними 
системами на відстані у десятки кілометрів, а наявність двигуна внутрішнього 

згоряння робить їх вразливими для систем ураження з інфрачервоними 

головками самонаведення. Оперативно-тактичні вимоги до тактичного БПЛА, 

з двигуном внутрішнього згоряння нещодавно були затверджені. Україна 
закупила шість Турецьких БПЛА на суму у 70 млн доларів США. Слід 

зазначити, що за стандартами НАТО БПЛА такого типу застосовуються лише в 

умовах, коли в районі їх застосування сучасні радіолокаційні системи не 

існують, або після того, як вони будуть знищені. Таких умов у зоні Операції 
Об’єднаних Сил на сході України немає. Застосовувати зазначені ударні БПЛА 

на відстані 4 тис. км, враховуючи те, що дальність керування та зв’язку 

обмежена декількома десятками кілометрів, на нашу думку не має 

необхідності. Головна перевага БПЛА – можливість їх застосування у складі 
рою, не може бути досягнуто БПЛА зазначеного типу. Чи є альтернатива 

БПЛА, прототипом яких є пілотовані літальні апарати. Вивчаючи сучасний 

досвід розвитку БПЛА, нами звернуто увагу на БПЛА за типом “баражуючих” 

боєприпасів. Аналіз сучасного стану ударних БПЛА вказує на те, що вони 
повинні бути одноразовими, а отже невеликими, дешевими та здатними 

виконувати завдання у складі рою. Застосування БПЛА такого типу проти 

броньованої техніки потребує розробки спеціальної тактики. Слід враховувати, 

що такі БПЛА – це високоточна зброя, тому якщо не має можливості знищити 
броньовану зброю, треба знаходити можливості виведення її з ладу шляхом 

виявлення та враження її чутливих елементів. Відомі рої БПЛА, які не мають 

двигуна і запускаються з повітряних засобів. Такі БПЛА діють як планери 

можуть бути ударними та запускатися у районах скупчення техніки 
противника. Клас високоточної зброї, що розглядається, поряд із ударною 
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функцією, повинен мати засоби розвідки, а задіяння штучного інтелекту 

повинно мінімізувати необхідність керування роєм таких БПЛА. 

Слід зауважити, що першими почали використовувати зазначений тип 

БПЛА в інтересах ВМФ США. На сьогодні день в випробуваннях програми 
LOCUST використовуються особлива модифікація розроблених Sensintel 

(підрозділ Raytheon) дронів Coyote, вартістю близько 15 тис. доларів США за 

штуку, проте в майбутньому передбачається застосування і інших, ще більш 

економічних моделей, c більшими боєзарядами. Основна відмінність від 
базової версії Coyote – нове програмне забезпечення для злагодженої роботи 

БПЛА в групі (воно було розроблено у взаємодії з Інститутом технологічних 

досліджень Джорджії).  

Військові фахівці провели кілька сот симульованих випробувань з метою 
вивчення того, як система ППО/ПРО Aegis, доповнена шістьма 

крупнокаліберними кулеметами, і два зенітних артилерійських комплекси 

Phalanx відреагують на раптовий напад 5–10 безпілотників, що атакують 

військове судно з різних напрямків. Через мініатюрний розмір БПЛА радари 
навіть в умовах достатньої видимості фіксували їх наближення лише на вкрай 

малій відстані: менше двох кілометрів. У разі швидкості безпілотників близько 

250 км/год, максимальний час на удар після виявлення цілі радарами становило 

15 секунд. Системи радіоелектронного приглушення Aegis жодним чином не 
могли вплинути на систему управління БПЛА. Унаслідок малої відстані Aegis 

не міг атакувати виявлені цілі за допомогою ракет-перехоплювачів або 127-мм 

гармати. Знищити дрони можна було тільки на близькій відстані за допомогою 

кулеметів і комплексів Phalanx. Підраховано, що в середньому 2,8 з 8 дронів 
повністю “проскакували” найкращу оборону.  

Для формування “роїв” мініатюрні дрони-сарана щомиті “вистрілюють” 

в повітря зі спеціально пристосованих пускових установок. Згодом належним 

чином організовані “полчища” будуть здатні атакувати морські судна 
противника або, навпаки, використовуватися в оборонних операціях. БПЛА 

можна буде запускати і з кораблів,  літаків та наземної військової техніки.  

Згідно з закордонним досвідом пропонується виготовляти чи 

закуповувати в інтересах Збройних Сил України саме мініатюрні БПЛА типу 
Coyote та використовувати їх у складі “рою”, що приведе до більш ефективної 

оборони або наступу та мінімізує витрати. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ ІЗ 

ФОРМУВАННЯМ КЕРАМІКОПОДІБНИХ ПОКРИВІВ, 

ДОПОВАНИХ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ 

Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Горохівський А.С. 

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Силовим агрегатом більшості зразків бронетанкового озброєння та 
військової техніки є поршневі двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). 

Використання керамікоподібних покривів деталей поршневої групи двигунів 

внутрішнього згоряння дозволяє реалізувати процес каталітичного горіння 

палива зі зниженням шляхової витрати палива та зменшенням кількості 
токсичних викидів. Тому дослідження процесів спрямованого модифікування 

поверхні поршневих силумінів є актуальною практичною задачею. 

Метою роботи є визначення особливостей плазмово-електролітичної 

обробки (ПЕО) сплавів алюмінію із різним вмістом легуючих компонентів та 
розробка технологічної схеми процесу формування керамікоподібних поривів 

на деталях поршневої групи ДВЗ. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що вміст легуючих 

компонентів, зокрема кремнію, впливає на перебіг стадій ПЕО. Це пов’язано 
з особливостями мікроструктури сплавів, які мають у своєму складі значну 

кількість легуючих компонентів та інтерметалічних сполук, що відрізняються 

хімічними властивостями та електропровідністю оксидів.  

Умови оксидування, тип робочого електроліту і природа компонентів-
допантів впливатимуть на склад, структуру і властивості сформованих 

оксидних систем на сплавах алюмінію. 

Використання лужних електролітів на основі комплексних сполук 

дозволяє гомогенізувати поверхневий шар сплавів, зменшити вміст 
легувальних компонентів у поверхневих шарах. Це створює передумови для 

формуванням рівномірного міцноадгезованого з основним металом 

керамікоподібного покриву, в який інкорпоровано компоненти електроліту. 

В результаті досліджень опрацьовані режими плазмово-електролітичної 
обробки силумінів, встановлено інтервали густин струму, температури та часу 

оксидування, за яких можливо одержання керамікоподібних покривів, 

допованих перехідними металами. Розроблена технологічна схема обробки 

поршневих силумінів, яка дозволяє здійснювати ефективну обробку сплавів 
алюмінію із зменшенням вмісту легуючих компонентів в поверхневих шарах 

до 1…3 ат. % та формуванням керамікоподібного покриву із вмістом 

каталітично активних компонентів, зокрема кобальту та/або мангану, до 

25…55 ат.%. 
Сформовані покриви мають проявляють каталітичні властивості 

в реакціях знешкодження токсичних речовин та можуть розглядатися як 

перспективні матеріали в технологіях знешкодження токсичних викидів ДВЗ 

та підвищення їх паливної економічності. 
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У доповіді висвітлено проблемні питання щодо отримання оперативних 

та інформативних розвідувальних даних, про що свідчить досвід ведення 

сучасних бойових дій, в тому числі в ході вжиття заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які є продовженням 

антитерористичної операції. 

Враховуючи високу ймовірність збройної агресії з боку Російської 

Федерації та зосередження вздовж державного кордону України та 
в окупованому Криму значної кількості особового складу, військової техніки, 

актуальним постає завдання своєчасного виявлення факту підготовки ударних 

угруповань, які можуть розпочати відкриту збройну агресію. 

Зазначено, що однією з вимог до спроможностей відповідно до коду 
спроможності Єдиного переліку (каталогу) спроможностей Міністерства 

оборони України та Збройних Сил (ЗС) України є здатність визначити 

достатність розвідувальної інформації щодо виявлення належності, складу, 

стану та районів розгортання ударних угруповань військ, підготовку даних про 
об’єкти противника. 

Підвищити оперативність отримання розвідувальної інформації щодо 

виявлення факту підготовки ударних угруповань можливо за рахунок 

використання даних космічних систем спостереження. Успішне виконання 
завдань територіальної оборони та оперативного застосування ЗС України, 

насамперед, залежить від функціонування системи розвідки. 

Ефективність даної системи залежить від комплексування існуючих 

способів виявлення та попередження про підготовку противника до нападу, 
створення ударних угруповань за рахунок ешелонування існуючих засобів 

розвідки та використання додаткових джерел розвідувальної інформації, 

зокрема даних космічних систем спостереження. 

Повноцінне використання даних космічних систем спостереження 
дозволить контролювати обстановку в прикордонних районах, районах 

зосередження особового складу та військової техніки, виявляти факт 

підготовки ударних угруповань до початку збройної агресії. 

Наведено оцінку можливостей існуючих та перспективних космічних 
систем спостереження щодо надання оперативної розвідувальної інформації як 

за рахунок інформаційної підтримки та допомоги країн-партнерів, так і на 

комерційній основі. 

Запропоновано методологію обробки даних космічних систем 
спостереження щодо виявлення підготовки ударних угруповань. 
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Найбільш розповсюджений спосіб полегшення пуску потужних 

дизельних двигунів в умовах низьких температур полягає у підігріванні 

повітряного заряду перед його потраплянням у циліндри двигуна. Для 

вирішення даної проблеми було запропоновано підігрівати тільки частку 
повітряного заряду. За рахунок цього значно збільшено енергоефективність 

підігрівачів. У кінці такту стискання в шарі повітряного заряду, який був 

попередньо підігрітий, досягається температура, за якої відбувається надійне 

самозаймання палива. Поряд з цим потребує враховання вплив турбулентних 
потоків повітря, що виникають у циліндрі двигуна в момент наповнення його 

повітряним зарядом, на розподіл температури у повітряному заряді. Це дає 

підстави стверджувати, що є доцільним проведення дослідження процесу 

стиснення турбулізованого двотемпературного повітряного заряду на предмет 
досягнення умов для надійного самозапалювання палива у дизельному двигуні. 

У доповіді надані результати чисельного дослідження зміни полів температури 

та концентрації компонентів турбулізованого двотемпературного шарового 

повітряного заряду під час його стиснення у циліндрі танкового двигуна типу 
6ТД. 3D-моделювання процесу стиснення повітряного заряду в циліндрі 

двигуна здійснювалось у програмному середовищі ANSYS. Для чисельного 

дослідження поставленої задачі використовується система рівнянь Нав’є –

Стокса, яка включає закони збереження маси, імпульсу та енергії 
нестаціонарної просторової течії в рамках підходу Ейлера в декартовій системі 

координат. За результатами дослідження виявлено, що під час стиснення 

повітряного заряду в дизельному двигуні типу 6ТД в умовах пошарового 

розігрівання, з урахуванням вихрових потоків, зберігається наявність 
локальних різнотемпературних зон. Причому у ВМТ  у зоні з попереднім 

підігріванням температура досягає 1200 K. За рахунок цього створюються 

умови для надійного самозаймання палива. Цим підтверджується доцільність 

застосування даного способу полегшення пуску під час створення 
експериментального зразка системи полегшення пуску танкових дизельних 

двигунів в умовах низьких температур. 
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Підвищення бойових можливостей збройних сил іноземних держав світу 
є однім із найважливіших завдань. Таке завдання вирішується за рахунок 

інтенсивного розвитку технічних засобів розвідки, розвитку озброєння, 

військової техніки та самонаведення боєприпасів на ціль, їх комплектування на 

підставі широкого використання радіоелектронної та обчислювальної техніки.  
Аерозольна протидія технічним засобам розвідки виконується для 

зниження та розпізнавання військ (сил) технічними засобами розвідки 

противника і ефективності його ударів високоточною та іншою зброєю. 

Тепловізорні та деякі лазерні системи працюють на довжині хвилі 10,6 мкм, що 
знаходиться у діапазоні вікна прозорості. Робота цих систем у діапазоні 

високої пропускної спроможності атмосфери забезпечує дальнодію.  

Сьогодні економічно розвинуті держави світу приділяють значну увагу 

спорядженню армій сучасною зброєю, засобами космічної, повітряної, 
наземної розвідки та керування зброєю. Впровадження таких засобів, систем, 

комплексів впливає на способи ведення бойових дій, приведе до значного 

зменшення сил та засобів у ймовірного противника, виділених для вирішення 

бойових завдань, часу для ураження різноманітних об’єктів із високою 
точністю. 

Ефективним засобом протидії технічним засобам розвідки та лазерному 

випромінюванню є розпилення аерозольних сумішей із довільною формою 

часточок. Математична модель роботи та розрахунку параметрів більшості 
систем ІЧ-діапазону показує, що оптимальними речовинами для створення 

захисних аерозольних завіс є кремнійорганічні та титанопохідні сполуки не 

кулькової форми та із великим розкидом часток за розміром.  

Ставлення хибних цілей у вигляді аерозольних систем, що мають розміри 
часточок порядку довжини хвилі ІЧ-діапазону, є ефективним методом протидії 

самоспрямованим снарядам. Оптимальним варіантом є аерозолі зі сферичних 

часток на основі таких матеріалів, як Mg, Al2O3 та скляних мікрокульок типу 

МСБ-2, які дозволяють створення хибних цілей у ближньому ІК – діапазоні. 
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Виникнення аварії на підприємствах хімічної промисловості, транспорті 

можуть супроводжуватися викидом в атмосферу та на прилеглу територію 

небезпечних речовин. Цей факт становить серйозну небезпеку для населення. 
Аварії можуть супроводжуватися подальшим забрудненням 

навколишнього середовища, що обумовлює тяжкі наслідки, такі як загибель 

людей, тварин, знищення посівів тощо. 

Сучасні дистанційні методи досліджень навколишнього середовища 
здійснюють відповідні виміри на відстані вимірювальними приладами, які не 

мають безпосереднього контакту з об’єктами, тому їх застосування доцільне 

для виявлення небезпечних речовин [1]. К даним методам відносять також 

лідарні методи. 
Таким чином, завдання виявлення небезпечних речовин лідарними 

методами актуальне. 

В доповіді розкрита можливість виявлення різних значень концентрації 

небезпечних речовин лідарними системами. Для цього проаналізовано 
рівняння диференціального поглинання і розсіювання виду [2]: 
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де P (λon, z), P (λoff, z) – потужності сигналу зворотного розсіювання на 
фотоприймачі, що приходять з відстані z на довжині хвилі λon, що відповідає 

смузі поглинання небезпечної речовини, та на λoff – поза смугою; 

Pon, Poff – потужності лазерів; K1on, K1off – постійні лідара; ρon, ρoff – сумарні 

коефіцієнти розсіювання; ),(),,( zkzk offAonA   – коефіцієнти ослаблення 

атмосфери за вирахуванням ослаблення на молекулах небезпечної речовини, 

)z(N  – концентрація молекул небезпечної речовини; 0 – перетин 

резонансного поглинання небезпечної речовини. 

За результатами проведеного аналізу обґрунтована можливість 

ефективного застосування лідарних систем для виявлення небезпечних 

речовин на відстанях від сотні метрів до одиниць кілометрів із задовільними 
значеннями метеорологічної дальності бачення (понад 2-х кілометрів). 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ БОЙОВОГО ТА ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК 

Кашаєв І.О., Петров В.М., Крук Б.М., Бабіч О.В. 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені І. Кожедуба, м. Харків 

 

Досвід локальних конфліктів сучасності дозволяє говорити про появу 

нових тенденцій у сфері збройної боротьби – в першу чергу істотно зросла 
роль інформаційно-комунікаційних технологій, нових можливостей 

радіоелектронної боротьби, роботизація ударних і допоміжних засобів (широке 

використання безпілотних розвідувально-ударних комплексів). 

Зазначені тенденції формують комплекс викликів національній безпеці 
і диктують необхідність урахування таких факторів, як:  

– зростання питомої ваги сил і засобів спецоперацій; 

– підвищення вимог до мобільності; 

– ведення бойових дій у диспергованих (розсіяних) бойових порядках; 
– осередкового характеру бойових дій (без суцільних ліній фронту) 

в сучасній сетецентричній війні. 

Світова практика застосування безпілотних літальних апаратів показує, 

що в сучасній армії їм зараз надають великої ваги під час вдосконалення 
систем озброєння і вирішенні широкого спектра завдань, де застосування 

інших систем за критерієм “вартість-ефективність” недоцільне. 

Актуальні проблеми бойового та логістичного забезпечення застосування 

військ потребують своєчасного вирішення транспортних завдань у складних 
умовах: наприклад на тактичному рівні – поповнення боєприпасів, дозаправка, 

технічне обслуговування, забезпечення особистих потреб, негайна медична 

допомога, евакуація та ін. 

Існуючі системи точного скидання (Joint Precision Airdrop System) для сил 
спеціальних операцій армії США мають високу вартість і вимагають пошуку та 

ремонту для подальшого застосування. 

Одне з найбільш перспективних напрямів розвитку авіаційної галузі 

в найближче десятиліття – транспортні безпілотні авіаційні системи, зокрема – 
застосування їх на тактичному рівні.  

Розглянуто застосування транспортних безпілотників у логістичних 

операціях провідних армій світу на прикладі безпілотних авіаційних 

транспортних систем CQ-10 (Канада), K-Max (США), AirMule (Ізраїль, 
компанія Tactical Robotics) та ін.  

Наведено здатність підвищити оперативність та надійність засобів 

доставки, забезпечення виживання на полі бою за допомогою новітніх 

технологій таких, як перспективні безпілотні системи доставки вантажів. 
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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ СКЛАДІВ З ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИМИ 

МАТЕРІАЛАМИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 

Кондратюк І.С., Кірєєв О.О., Трегубов Д.Г., Дадашов І.Ф., 

Корчагіна А.П. 

Національний університет цивільного захисту України, Харків 

В умовах бойових дій одним із слабких місць механізованої військової 

частини є склади паливо-мастильних матеріалів. У разі їх ураження або виходу 

з ладу внаслідок аварійної ситуації техніка залишиться без палива та можливе 
виникнення масштабних пожеж. Найбільш ефективним засобом гасіння пожеж 

горючих рідин на сьогоднішній день є перфторовані піноутворювачі, вогнегасна 

дія яких полягає в утворенні на поверхні рідини після подавання піни водяної 

плівки [1], що не тоне у нафтопродукті завдяки значно зниженому коефіцієнту 
поверхневого натягу. Така водяна плівка ізолює випаровування пального 

набагато краще за піну та має більшу стійкість до руйнування. Недоліками 

даного вогнегасного засобу є відносно висока вартість, руйнування піни 

у полум’ї, емульгування піни у нафтопродукті, зміна його показників як 
моторного палива. За умови пошкодження резервуара з піноутворювачем 

загасити пожежу стане неможливо. 

Зважаючи на вказані недоліки, нами запропоновано засіб для припинення 

горіння рідин на основі ізолюючих властивостей негорючих гелів і плавучості 
деяких пористих негорючих матеріалів [2]. Як негорючі матеріали з достатньою 

плавучістю було обрано гранульоване піноскло (ПС). Існує оптимальне 

співвідношення між плавучістю та ізолювальною здатністю гранульованого ПС, 

який реалізується для фракції піноскла 1,0–1,5 см. За умови утворення на 
поверхні рідких палив шару ПС 12 см досягається можливість погасити пожежу 

з мінімальною витратою подавання гелеутворювальної системи (ГУС) 0,2 г/см2.  

Також встановлено, що ефективність гасіння за умови застосування 

вогнегасної системи на основі ПС можна покращити шляхом збільшення її 
охолоджувальної дії внаслідок змочування ПС водою. У разі подавання 

змоченого піноскла на гасіння дизельного палива або більш важких 

нафтопродуктів припинення горіння можна досягти за утворення шару ПС 10 см 

без наступного подавання ГУС. Гасіння досягається настільки швидко, наскільки 
швидко було подано ПС. Після гасіння ПС можливо регенерувати для 

повторного використання. Паливо не забруднюється внаслідок контакту 

з піносклом або гелем.  

Література 
1. Тарахно О.В. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум / 

О.В.Тарахно, К.В. Жернокльов, Д.Г. Трегубов та ін. – Х: НУЦЗУ, 2010. – 513 с. Режим 

доступа: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3231. 

2. Патент № 133144 UA. Спосіб гасіння горючих або легкозаймистих рідин 

плавучою зернистою системою / Дадашов І.Ф., Кірєєв О.О., Трегубов Д.Г., Шаршанов 

А.Я., Корчагіна А.П. – заяв. та патентовл.: НУЦЗУ. –  u 2018 10297, 17.10.2018, опубл. 

25.03.2019. Бюл. № 6. – 4 с. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

77 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ОПТИЧНИХ 

БАГАТОМОДОВИХ СИГНАЛІВ У ГОЛОВЦІ САМОНАВЕДЕННЯ 

ЗЕНІТНОЇ КЕРОВАНОЇ РАКЕТИ 

Кітов В.С. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

З початку створення переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) 
застосовувалися у багатьох війнах і збройних конфліктах тих, що відбуваються 

на території таких держав як: Єгипет, Ліван, Лаос, Південний В’єтнам 

Афганістан, Ірак і багатьох інших. Нині тривають бойові дії у низьці країн 

світу у тому числі на сході України, де ефективно застосовуються ПЗРК. 
Як відомо, ПЗРК класифікуються залежно від технологічного рівня їх 

виготовлення (чотири покоління), а також за типами систем наведення 

зенітних керованих ракет (ЗКР) на повітряні цілі (ПЦ). У ЗКР 

використовуються головки самонаведення (ГСН) трьох типів наведення – 
інфрачервоне (ІЧ) і багатоспектральне у сучасних, а також радіокомандне та 

лазерне напівактивне. 

У доповіді проаналізовано методи наведення ЗКР на ПЦ, а також 

специфіка лазерного випромінювання (ЛВ). Відмічено, що використання 
сучасних лазерних технологій у системах наведення ЗКР для підвищення 

точності їх наведення на ПЦ (у тому числі на безпілотний літальний апарат) 

є актуальним науково-технічним завданням. 

За результатами проведеного аналізу застосування ПЗРК, шляхів 
модернізації і перспектив подальшого їх розвитку, зроблено висновок, що 

подальшим напрямом модернізації ПЗРК є вдосконалення системи наведення 

ГСН на ПЦ, завдяки використанню особливостей ЛВ. 

Розроблені пропозиції щодо використання оптичних багатомодових 
сигналів в ГСН ЗКР. Запропоновано метод вимірювання похилої дальності до 

ПЦ, який на відміну від відомих використовує несучі частоти ЛВ та частоти 

міжродових биттів (радіочастоту). Розроблено блок-схему селектору 

подовжніх мод для виділення несучих частот із одномодвого багаточастотного 
з синхронізацією подовжніх мод ЛВ та розкрито принцип роботи селектору. 
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ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПЕРЕДАВАННЯ ОДИНИЦІ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 

КОЛИВАНЬ 

Климченко С.В., Удніков О.М., Шеховцова І.О.  

Військова частина А0785, м. Харків 

 

Основною операцією під час калібрування еталонних перетворювачів 

потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах є визначення їх 
коефіцієнтів передавання. Однак проведення вимірювань з метою визначення 

коефіцієнту передавання характеризується значною трудомісткістю, яка 

обумовлена ручним режимом роботи апаратури, нестабільністю рівня 

потужності вихідного сигналу генератора, дрейфом еталонних ватметрів та 
іншими випадковими факторами. При цьому визначення коефіцієнту 

передавання проводиться на кожній контрольній частоті. Зменшення впливу 

випадкових факторів можливо здійснити за рахунок проведення багаторазових 

вимірювань, тому для зменшення трудомісткості вимірювань пропонується 
розробити автоматизовану систему отримання та оброблення вимірювальної 

інформації.  

За допомогою апаратури, що має можливість автоматизованого 

дистанційного керування, пропонується побудувати інформаційно-
вимірювальну систему передавання розміру одиниці потужності 

електромагнітних коливань в коаксіальних трактах. До складу інформаційно-

вимірювальної системи передбачається включити перетворювач потужності 

типу Keysight U8481A–100 в якості еталонного вимірювача потужності, 
генератор Rohde&Schwarz типу SMB100А з опцією В112 (для розширення 

частотного діапазону) в якості джерела потужності високої та надвисокої 

частоти, мультиметр Piсotest М3500А в якості вимірювального блоку ватметра, 

що калібрується. 
Основу інформаційно-вимірювальної системи складає прикладне 

програмне забезпечення, основними завданнями якого є: 

− введення початкових даних проведення вимірювань для різних типів 

перетворювачів прохідної потужності та їх збереження у базі даних; 
− дистанційне керування засобами вимірювань в автоматичному режимі; 

− проведення процесу вимірювань та отримання показів засобів 

вимірювань; 

− оброблення результатів багаторазових вимірювань; 
− визначення коефіцієнтів передавання перетворювача; 

− розрахунок похибки коефіцієнта передавання перетворювача та 

стабільності коефіцієнта передавання; 

− збереження результатів проведених вимірювань у базі даних для їх 
подальшого аналізу; 

− формування протоколу проведення вимірювань у вигляді файлу 

у форматі Excel. 
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ВІДМОВОСТІЙКІСТЬ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

В УМОВАХ ЗАВАДОВОЇ ОБСТАНОВКИ 

Коваль М.О. 

Військовий інститут Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

Безпровідні сенсорні мережі (Wireless Sensor Network) – це нові 

перспективні технології в галузі телекомунікацій та комп’ютерних мереж, які 
можуть бути використані в воєнній сфері. Вони знайшли широке застосування 

в промисловості, сільському господарстві, правоохоронних, контролюючих 

і охоронних структурах. 

Головною перевагою систем на основі сенсорних мереж є надійність 
мережі в цілому – в разі виходу з ладу одного з вузлів інформація передається 

через сусідні елементи. 

Найбільш суттєвими факторами, що впливають на надійність мережі 

є: надійність апаратного та програмного забезпечення вузлів, область 
розгортання мережі, взаємне розташування вузлів, період регламентного 

обслуговування мережі, інтенсивність збирання та передавання інформації 

кінцевими вузлами (вузли, оснащені сенсорами і здійснюють вимірювання), 

розмір переданих пакетів інформації, радіоперешкоди, хакерські атаки. 
Існують методи, спрямовані на вирішення проблеми максимізації 

продуктивності бездротової сенсорної мережі. До них можливо віднести 

індивідуальний підбор ємності батарей, щільності розміщення вузлів, 

потужності передавачів, застосування різних протоколів маршрутизації, 
позиціювання вузлів мережі. 

Для оцінювання надійності безпровідних сенсорних мереж існує декілька 

математичних моделей. Підхід до оцінювання надійності базується на 

представленні функціонування безпровідної сенсорної мережі як марківського 
процесу і припускає використання математичної моделі надійності передачі 

даних між двома вузлами такої мережі, яка, в свою чергу, являє собою 

композицію моделей надійності вузлів, комунікацій між ними та механізму їх 

доступу до середовища. Існують наступні математичні моделі підвищення 
надійності: модель надійності передачі пакетів між двома вузлами, модель 

надійності вузла, модель надійності комунікацій між вузлами, модель впливу 

ефекту прихованого вузла. 

Модель надійності передавання пакетів між двома вузлами описується 
виразом, що визначає ймовірність успішного передавання пакета від одного 

вузла до іншого. Алгоритм розрахунку цієї ймовірності заснований на одному 

з можливих принципів роботи механізму маршрутизації. На кожному вузлі  

є обмежена таблиця маршрутизації, записи в якій ранжовані за перевагами 
використання кожного напрямку передачі. Ємність таблиці маршрутизації 

може бути обрана довільно під час побудови мережі. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ 

ЧАСТИН ПІД ЧАС ПЕРЕСУВАННЯ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ 

ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

Ковальов І.О.; Клімов О.П. 

Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

Зміни характеру збройної боротьби, розвиток способів ведення операцій 
(бойових дій), форм та способів виконання бойових завдань Збройних Сил (ЗС) 

України та подальший розвиток систем всебічного забезпечення обумовлюють 

необхідність подальшого розвитку та удосконалення системи логістичного 

забезпечення ЗС України, раціонального розподілу, використання сил та 
засобів з метою своєчасного відновлення зразків озброєння та військової 

техніки, безперебійного забезпечення ракетами та боєприпасами, поповнення 

військово-технічного майна і, як наслідок, здобуття переваги в діях підрозділів 

в короткі терміни. 
Як відомо, пересування військ (сил) здійснюється з метою швидкого та 

оперативного розгортання, створення відповідних угруповань військ (сил) 

у визначених зонах (районах) для виконання бойових завдань. Відповідно, на 

систему технічного забезпечення покладається низка різнорідних завдань, 
виконання яких забезпечує пересування військ (сил) і створення відповідних 

угруповань. Саме ці питання набули найбільшої актуальності в цей час, у ході 

проведення операції об’єднаних сил (ООС) на території Донецької та 

Луганської областей. Питання логістичного забезпечення щодо проведення 
технічного обслуговування, відновлення та забезпечення військово-технічним 

майном мають вирішальне значення, а недосконалість управління та зброї 

в організації такого процесу негативно впливають на рівень боєздатності 

військ, а інколи призводять до невиправданих людських жертв. 
Визначення напрямів розвитку та удосконалення системи технічного 

забезпечення вимагає проведення аналізу та узагальнення основних проблем 

логістичного забезпечення під час пересування у контексті основного 

призначення та умов її використання – забезпечення високої бойової 
і мобілізаційної готовності та боєздатності. 

В доповіді проведено аналіз чинників, що впливають на організацію 

логістичного забезпечення підрозділів та військових частин ЗС України під час 

пересування в ході проведення ООС. Відмічено, що на організацію 
логістичного забезпечення військових частин та підрозділів значно впливали 

особливості проведення ООС. По-перше: відсутність на першому етапі 

проведення операції чіткої лінії зіткнення з противником, що значно 

збільшувало імовірність нападу на колони. По-друге: маршрути пересування 
колон до регіонів виконання бойових завдань перетинали численні населені 

пункти, що значно зменшувало прихованість переміщення. По-третє: 

пересування колон здійснювалось переважно вдень. Всі ці фактори 

збільшували імовірність нападу сил спеціальних операцій, диверсійно-
розвідувальних груп, передових загонів противника на військові колони під час 

переміщення. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ 

СКЛАДНИХ СИСТЕМ БТОТ 

Ковтунов Ю.О., Буряк Є.П., Троценко В.В. 

Військовий інститут танкових військ 

 Національного технічного  університету 

“Харківський політехнічний інститут”,  м. Харків 

 

Бойова готовність бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ) і їх 
здатність виконати бойове завдання, в сучасних умовах ведення бойових дій, 

багато в чому залежить від надійності роботи складних систем як їх силових 

установок, так і систем управління вогню і озброєння. Надійність роботи цих 

складних систем забезпечується цілим комплексом заходів, серед яких 
ключове місце займає діагностика їх технічного стану. 

Труднощі реалізації вбудованої діагностики складних систем БТОТ 

складається в багатопараметричності, складності взаємозв’язків між 

елементами системи, нелінійністю, що відбувається в системі процесів, 
багаторежимного застосування, що вимагає значних обчислювальних і часових 

ресурсів. 

У доповіді показано, що під час управління складним об’єктом необхідне 

вирішення чотирьох завдань діагностування – контролю технічного стану (ТС) 
систем, прогнозування ТС систем, автоматичного пошуку місць і причин 

несправностей в системах, технічного аналізу виникнення причин 

несправностей в системах. 

Для вирішення цього завдання діагностування (контролю, прогнозу ТС 
і пошуку місць і причин несправностей на основі даних, отриманих 

в тимчасовій області) в доповіді розглядається використання математичного 

апарату штучних нейронних мереж (ШНМ). 

Вирішення зазначених завдань можливе у режимі реального часу за 
рахунок високої швидкості роботи ШНМ. Крім того, ШНМ здатна 

самонавчатися відповідно до мінливих в процесі експлуатації системи 

параметрами, а для створення повної навчальної вибірки тестових 

і тренувальних даних для ШНС необхідний попередній збір параметрів систем 
з урахуванням широкого діапазону простору його станів. Дані вимірювання 

накопичуються в базі даних випробувань протягом тривалого часу, тому 

застосування апарату ШНМ дозволяє проаналізувати всю сукупність даних 

системи. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ В СИСТЕМІ 

БОЙОВОГО УПРАВЛІННЯ РУХОМИМИ БОЙОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

Колобов І.М., Ковтунов Ю.О., Чалапко В.В. 

Військовий інститут танкових військ 

 Національного технічного  університету 

“Харківський політехнічний інститут”,  м. Харків 

 

Рухомі об’єкти бронетехніки є ергодичними, тобто системами, якими 
керує людина. Ефективність такого керування повністю визначається 

повнотою потоку інформації, що надходить до членів екіпажу і, в першу чергу, 

до командира. Тривалий час основними каналами надходження інформації був 

і залишається до сьогодні візуальний. Технічні засоби цього каналу 
безперервно удосконалюються і пройшли шлях від наглядових щілин 

у бронекорпусів до оптичних панкратичних приладів, приладів нічного 

бачення і тепловізорів [1]. Етапним, з точки зору підвищення командної 

керованості, стало повсюдне оснащення бронетехніки радіостанціями. Широке 
впровадження інформаційних технологій, з одного боку, і зміна поглядів на 

форми і методи ведення збройної боротьби з іншого, привели до формування 

нових концепцій збройних сил, в основі яких лежить ієрархічно побудована 

інформаційна керуюча система. У зв’язку з цим актуальне питання інтеграції 
всіх компонентів цієї системи, в тому числі і бронетехніки, в таку систему 

з єдиним інформаційним простором. Це, в свою чергу, призводить до того, що 

об’єкт бронетехніки, як система, що керується людиною, ще більше 

ускладняється з огляду на те, що між оператором і машиною з’являється ще 
одна система – інформаційна керуюча, причому пронизує всі рівні від 

тактичного до стратегічного [1,2]. У цьому сенсі об’єкт бронетехніки 

уявляється як інтегрований елемент такої системи. 

У доповіді розглядається створення бойової інформаційно керованої 
системи (БІКС) із використанням мультиагентних систем. Призначення БІКС 

дозволяє визначити і її функції, до яких відносяться: управління озброєнням; 

створення інформаційно-керуючого поля з використанням індикації інформації 

про стан бойових машин і тактичної обстановки; знаходження бойових машин 
противника, вирішення завдань цілерозподілення – вирішення завдань 

оброблення інформації; організація взаємодії для виконання бойового завдання 

з допомогою мультиплексних каналів обміну. Перелічені функції БІКС 

визначають її структуру системи, яка включає основні модулі: оглядова 
система з цілевказаннями, система керування вогнем (СКВ); Концепція БІКС 

має на увазі використання принципів багатоагентних систем (МАС), а бойові 

рухомі об’єкти розглядаються як агенти МАС обмінюються повідомленнями 

між собою і з центром системи. 

Література 
1. Анипко О.Б Основні функції і структура інформаційно-управляючої системи 

тактичної ланки / О.Б. Аніпко, С.М. Сіренко // Інтегровані технології та 

енергозбереження // Науково-технічний журнал. Харьков: НТУ “ХПІ”. – 2014, №3. 

– С. 9–15.  

2. Анипко О.Б., Борисюк М.Д., Бусяк Ю.М. Концептуальное проектирование 

бронетанковой техники. Харьков, НТУ “ХПИ”, 2008, – 196 с. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

83 

ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО 
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університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

Рівень бойової ефективності конкретного зразка основного бойового тан-

ка (ОБТ) на полі бою над своїми конкурентами за рейтингом можливо оцінити 
за двома основними параметрами танка – захищеність і вогнева потужність. 

Відомо, що за цими показниками у 2012 році було проведено 

моделювання зустрічного танкового бою батальйон проти батальйону, яке 

показало, що перше місце рейтингу зайняв ОБТ Т-84БМ “Оплот” (Україна), 
друге – Leopard 2A7 (Німеччина) і M1А2 SEP Version 2 “Abrams” (США), трете 

– Type-10 (Японія) і Merkava Mk.4 (Ізраіль), четверте – Т-90МС “Тагил” 

(Росія), п’яте – K-2 “Black Panther» (Корея), шосте – Arjun Mk.1 (Індія) 

і Challenger-2 (Англія), сьоме – AMX-56 “Leclerk” (Франція), восьме – 
ZTZ-99A2 (Type-99A2) (Китай), дев’яте – PT-91M “Twardy” (Польща) та десяте 

– Al-Khalid Mk.1 (Пакистан). 

Моделювання зустрічного танкового бою проводилось на дистанції 2 км 

та показало, що найпотужнішим танком у сучасному бронетанковому світі  
є ОБТ Т-84БМ “Оплот”, який у комплексі зі вбудованим динамічним захистом 

нового покоління “Дуплет” надає танку найсучасніший броньовий захист. 

Тобто “Оплот” за усіма показниками перевершує усі сучасні танки світу. 

Однак, для України закупівля Т-84БМ “Оплот”, за вартістю експортного 
варіанту, є дорогою, хоча його ціна значно нижче в порівнянні з західними 

танками. Тому, було прийнято рішення щодо модернізації танка Т-64, 

результатом якої став танк Т-64Б “Булат”, де передбачене істотне підвищення 

основних тактико-технічних характеристик із озброєння, захисту та рухомості. 
Встановлено універсальну систему динамічного захисту “Ніж” у комплекті 

з додатковим пасивним бронюванням, систему управління вогнем 1А45. 

Нажаль, є і проблема в електроніці та зв’язку. Дані проблеми частково вирішує 

модернізація танку Т-64 2017 року, яка отримала сучасні системи зв’язку, 
нічного бачення і прицілювання українського виробництва, що дозволяє вести 

нічні бої на рівні з найсучаснішими західними танками. 

У доповіді розглянуті шляхи створення Т-64 зразка 2017 року (ОБТ 

Т-64БВ). Танк показав себе з кращого боку на міжнародних змаганнях Strong 
Europe Tank Challenge 2017, де виступив на рівні з найсучаснішими та 

дорогими танками США, Німеччини та інших провідних держав світу. 

Відмічено, що модернізація Т-64 привела до створення сучасного ОБТ “Нота”, 

який відрізняється від своїх конкурентів тим, що його основною зброєю  
є потужна 140-мм гармата і принципова нова концепція незаселеної башти. 

Акцентовано увагу на те, що на сьогодні виконуються роботи щодо ство-

рення ОБТ лише з двома членами екіпажу та новим, найпотужним двигуном. 

Таким чином, подальшими шляхами створення сучасного ОБТ України 
є поступова модернізація ОБТ Т-64 2017 року та його модифікацій, що 

є цілком правильною (обґрунтованою) стратегією. 
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ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ РОЗБЛОКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОЛОН В 

УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

Коритченко К.В.1, Сакун О.В.2, Ісаков О.В.1, Клімов О.П.1 

1Національний технічний університет “Харківський політехнічний 

інститут”, 2Національний університет цивільного захисту України, 

м. Харків 

 

Ведення гібридної війни довело ефективним застосування натовпу 
неозброєних цивільних осіб для блокування руху військових колон тощо. 

Відсутність спеціальних засобів нелетальної дії, здатних розблокувати дороги 

від натовпу, призвела до зриву низки тактичних дій військових підрозділів  

у період активної фази АТО. Подібна проблема також виникла у сухопутних 
військ США під час дій в Іраку в 2003 році. Це зумовило розроблення та 

прийняття на озброєння спеціальних поліцейських засобів звукової дії, 

наприклад, звукової гармати LRAD 500X. Але звуковим засобам легко 

протидіяти, що різко знижує їх ефективність. 
Для розгону натовпу в мирний час широко використовують водомети. 

Водомети дозволяють на відстані від 20 до 40 м чинити фізичний вплив на 

людей без летальних наслідків. Основний недолік водометів пов’язаний 

із малим часом безперервної їх роботи. Так, із витратою води через ствол 
з продуктивністю 20 л/с і ємністю цистерни 6000 л максимальний час 

безперервної роботи такої установки становить 5 хвилин. Тому водомети 

застосовують в імпульсному режимі. Разом із тим, імпульсний режим 

призводить до неефективної витрати води в періоди початку і припинення її 
подачі, що також скорочує час ефективної роботи водомета приблизно на 25 %, 

тобто до 4 хвилин. Для розгону натовпу необхідно встановити час 

безперервної роботи водомета не менше 30 хвилин.  

Пропонується рішення проблеми короткої тривалості ефективної роботи 
водомета, пов’язаної з високою витратою води. Проблема вирішується 

використанням гелевих “куль” і високошвидкострільної системи метання 

(пульсуюча компресійно-детонаційна гармата). Гелеві “кулі” забезпечать 

ефективну дальність стрільби на відстані від 20 до 40 м з нелетальними 
наслідками. Розроблена система метання має скорострільність не менше, ніж 

23 постр/с. Енергія пострілу становить 300–500 Дж. За витрати води-гелю 

1 л/с, маса гелевої “кулі” складе приблизно 40 грам, а її початкова швидкість 

складе 120 м/с. У результаті використання даної технології витрата води-гелю 
зменшиться в 20 разів. Це дозволить знизити ємність цистерни гель-водомета 

в 5 разів зі збільшенням часу безперервної роботи гель-водомета в 4 рази. 

Розроблена компресійно-детонаційна гармата в холостому режимі роботи 

генерує шум понад 130 Дб. Тому гармата гель-водомета може працювати як 
звукова гармата. Для дезорієнтації некерованого натовпу використовують 

димові шашки. Подавання димових речовин до ствола гель-водомета дозволяє 

формувати димові завіси. Можливе також застосування перцевого газу тощо.  
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

Королюк Н.О., к.т.н.; Голубничий Д.Ю., к.т.н. доцент; 

Мазін П.К.; Гриценко Л.А. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Система управління позначається не тільки на вдосконалюванні 

організації, але й на перерозподілі функцій управління за рівнями 

відповідальності, формами їхньої взаємодії і т. ін. Корпоративні користувачі 
інформаційних технологій поступово приходять до усвідомлення значущості 

того впливу, що засоби моніторингу та адміністрування впливають на якість 

бізнеси-процесів. Тому, побудова комп’ютерної мережі автотранспортного 

підприємства є актуальною. 
У доповіді визначається, що проблемою під час впровадження і проекту-

вання автоматизованої інформаційної системи на підприємстві є побудова його 

адекватної моделі “як є” (AS IS) з подальшою адаптацією моделі до необхідної 

моделі “як потрібно” (TO BE). Наявність на ринку таких інструментальних 
засобів CASE як ERWin, BPWin, Ratioanl Rose і тому подібне значно полегшує 

процес візуалізації моделі. Проте для роботи з ними потрібна достатньо важка 

“ручна” праця висококваліфікованих, а відповідно і високооплачуваних 

системних аналітиків. Виникає завдання виключити (або звести до мінімуму) 
з процесу побудови інформаційної моделі підприємства “як є” системних 

аналітиків. Запропонована методика побудови інформаційної моделі 

підприємства. Методика охоплює етапи від збирання первинної інформації про 

підприємство до побудови математичної моделі. Кінцевим результатом 
є підготовлений матеріал для проектування структури інформаційної мережі 

підприємства, а також візуальна модель бізнес-процесів підприємства “як є”. 

Основною складовою частиною інформаційної мережі підприємства є її 

комп’ютерна мережа, яка може відноситися як до локальної структури, так і до 
глобальної. Вимоги до пропускної спроможності каналів зв’язку до того ж 

надто неоднорідні для різних сегментів і підмереж крупної локальної мережі. 

У ході еволюції концепцій моніторингу та адміністрування відокремилися 

два основних напрями: мережне адміністрування та системне адміністрування.  
У якості засобів моделювання локальної мережі виберемо систему 

логічного моделювання й проектування локальних корпоративних мереж 

NetCracker Professional, в якій отримуємо функціональну схему мережі, яка 

складається з трьох локальних мереж: головного офісу, станції технічного 
обслуговування та настановного центру. Після завдання трафіку між комп’ю-

терами в результаті моделювання отримаємо підтвердження правила 80/20. 

Реалізація принципів системного підходу в розробленні системи 

моніторингу та адміністрування мережі автотранспортної фірми виражається  
в розробленні й впровадженні різних політик. Політика встановлює правила, 

які визначають конфігурацію систем, дії співробітників організації у звичайних 

умовах і у випадку непередбачених обставин. 

Таким чином, застосування розглянутих політик в створеній системі 
моніторингу та адміністрування забезпечить швидкий доступ користувачів до 

даних, збереже їхню конфіденційність і захистить від атак. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАВЕДЕННЯ ГІПОТЕТИЧНОЇ 

КЕРОВАНОЇ АВІАЦІЙНОЇ РАКЕТИ КЛАСУ “ПОВІТРЯ-ПОВІТРЯ” 

НА ЗАСІБ ПОВІТРЯНОГО НАПАДУ 

Коротін С.М., к.т.н., Радько О.В., к.т.н., доцент 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

м. Київ 

 

Сучасний етап розвитку авіації провідних країн світу тісно пов’язаний 
із підвищенням ефективності застосування керованих ракет, що ґрунтується на 

повному використанні тактико-технічних характеристик комплексів 

авіаційного озброєння літальних апаратів та самих керованих авіаційних ракет 

(КАР). Велика увага приділяється КАР, які відносяться до високоточної зброї. 
В доповіді формулюються завдання щодо вдосконалення просторових 

параметрів руху гіпотетичної КАР класу “повітря-повітря” шляхом 

застосування чисельного методу розв’язання диференціальних рівнянь Рунге-

Кутта-Фельберга на ділянках польоту від літака-носія до зони підриву бойової 
частини; визначення критеріїв застосування вказаного методу, забезпечення 

наближеної оцінки параметрів руху КАР на кожному кроці інтегрування 

з похибкою інтегрування, що має порядок точності; розроблення алгоритму, за 

яким пропонується здійснювати чисельне інтегрування з заданими парамет-
рами точності. Для обстрілу швидкісної повітряної цілі потрібна високоманев-

рова ракета, політ якої по траєкторії супроводжується великими динамічними 

похибками, компенсація яких пов’язана з визначенням похідних азимута і кута 

місця повітряної цілі. Обчислення цих похідних завжди пов’язане з появою 
флуктуаційних похибок. Ураховуючи метод наведення ракети, важливим 

науковим завданням є точний розрахунок траєкторії, на якій збільшується 

кривизна траєкторії польоту цілі, та за якою спрямовує рух така ракета. 

Таким чином, необхідно розрахувати параметри керування ракети так, 
щоб похибки кутів місця і азимуту між кінематичною та динамічною 

траєкторією руху були мінімальними. 

Математична модель наведення ракети на повітряну ціль є системою 

звичайних нелінійних диференціальних рівнянь. Застосовуючи звичайну 
лінеаризацію нелінійностей, було отримано систему лінійних диференційних 

рівнянь відносно опорної траєкторії. Контроль точності наведення КАР на 

повітряну ціль шляхом покрокового контролю відхилення аеродинамічних 

рулів ракети запропоновано здійснювати за методом чисельного інтегрування 
Рунге-Кутта-Фельберга, застосування якого дає можливість розраховувати 

з достатньо великою точністю декілька функцій та виключити похідні високих 

порядків, що входять до складу диференційних рівнянь просторового руху 

ракети. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

КУРСАНТІВ ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО 

БАГАТОБОРСТВА 

Корчагін М. В.,1 Откидач В. С.,2 Чепурний В. А.3 

1Військовий інститут танкових військ Національного політехнічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
2Харківський національний університет Повітряних Сил, м. Харків 

3Національний університет оборони України, м. Київ 
У доповіді розглянуто питання вдосконалення спеціальної фізичної 

підготовки курсантів військових закладів вищої освіти засобами військово-

спортивного багатоборства. Корінні зміни у поглядах на Національну безпеку 

країни, тривала гібридна війна на сході України, реформування системи вищої 
освіти відповідно до “Болонського процесу” – ці фактори зумовлюють потребу 

реформування системи підготовки офіцерських кадрів у Збройних Силах 

України [4].  

Концепцією розвитку фізичної підготовки і спорту в Збройних Силах 
України на період до 2020 року визначено напрямок удосконалення фізичної 

підготовки – пріоритетне використанням фізичних вправ, що відображають 

особливості військово-професійної діяльності військовослужбовців та 

включення до змісту занять з фізичної підготовки військово-прикладних вправ, 
прийомів і дій. Основним видом спорту, що на загальнодержавному рівні 

культивує військово-прикладні фізичні вправи є військово-спортивне 

багатоборство [1, 2, 3]. 

Враховуючи те, що пріоритетним напрямком у сфері військової освіти 
є приведення змісту та структури навчальних дисциплін у відповідність до 

сучасних вимог і врахування досвіду бойових дій (АТО та ООС), доцільним 

є проведення наукових досліджень щодо впровадження вправ військово-

спортивного багатоборства у навчально-виховний процес військових закладів 
вищої освіти [3]. Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю 

вирішення науково-прикладного завдання щодо формування психофізіоло-

гічної готовності курсантів до майбутньої професійної діяльності засобами 

військово-спортивного багатоборства. 
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1. Дикий О. Військово-спортивне багатоборство як складова частина спеціальної 

фізичної підготовки допризовників / О. Дикий // Фізичне виховання, спорт і культура  

у сучасному суспільстві. – 2016. – № 2. – С. 32–37. 

2. Корчагін М.В., Мартиненко О.М., Откидач В.С., Ольховий О.М. Розвиток 

фізичних якостей спортсменів, які спеціалізуються в бойовому двоборстві  

у підготовчому мезоциклі. Український журнал медицини, біології і спорту. Том 4. 

№ 1 (17), 2019. – С. 302–306.  

3. Откидач В. С., Золочевський В. В. Розвиток військово-спортивних багатоборств 

в розділі “Бойове двоборство” в Харківському національному університеті Повітряних 

Сил / Матеріали XIV Міжнар. наук. конф., (Харків, 9–10 лютого 2018 р.). – Х: ХДАФК, 

2018. – С. 45–48. 

4. Ягупов В. В. Моделирование профессиональной компетентности выпускников 

профессиональных учебных заведений / В. В. Ягупов // Нові технології навчання :  

[зб. наук. пр. / гол. ред. Гребельник О.П.] / Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти. – К. : 2013. – Вип. 76. – С. 144–152. 
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МОЖЛИВОСТІ НАВІГАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ СПОЖИВАЧІВ 

СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ СН-3003М “БАЗАЛЬТ” 

Косарєв О.В., Заверуха Г.В. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, 

м. Харків 

 

У даній доповіді розглянуто та проведено аналіз порядку правильного 
застосування навігаційної апаратури споживачів супутникових навігаційних 

систем “ГЛОНАСС” та GPS NAVSTAR СН-3003М. 

Апаратура СН-3003М призначена для автоматичного безперервного 

визначення координат місця, шляхової швидкості та часу за радіосигналами 
СНС “ГЛОНАСС”, GPS NAVSTAR та функціонального доповнення SBAS 

у будь-якій точці земної кулі, будь-який момент часу і незалежно від 

метеоумов, індикації поточних координат та видачі їх по стандартному 

інтерфейсу зовнішнім споживачам. 
Одночасно з вирішенням основного навігаційного завдання апаратура 

СН-3003М забезпечує виконання сервісних і картографічних завдань, 

приймання та врахування диференціальних поправок (під час роботи 

в диференціальному режимі), обмін інформацією з зовнішніми системами 
і пристроями. 

Апаратура СН-3003М може використовуватися як елемент побудови 

оперативних навігаційних систем різного рівня, що дозволяє своєчасно 

отримувати інформацію щодо поточної бойової ситуації, реагувати на її зміну 
і своєчасно ставити нові завдання підлеглим підрозділам Збройних Сил України, 

а також іншим військовим формуванням нашої країни, особливо коли 

організовується взаємодія між різними підрозділами для їх спільних дій. 

Апаратура СН-3003М забезпечує виконання основних завдань: 
а) автоматичне безперервне визначення координат, абсолютного значення 

швидкості та напрямку руху споживача; 

б) видачу на індикацію та на зовнішні пристрої навігаційних параметрів із  

дискретністю 1 с у системах координат: 
– WGS-84; 

– ПЗ-90.02 (загальноземний еліпсоїд 1990 року); 

– СК-95 (система координат 1995 року); 

– СК-42 (система координат 1942 року); 
– MGRS; 

– UTM; 

– лінійних координат у картографічній проекції Гаусcа; 

– у системі, параметри якої задаються оператором.  

Література: 
1. Навігаційна апаратура споживачів супутникових навігаційних систем 

“ГЛОНАСС” та GPS NAVSTAR СН-3003М “БАЗАЛЬТ”. Настанова щодо 

експлуатування. ПКАН.461513.017 РЭ. – 193 с. 

2. Навігаційне забезпечення військ: довідник / А.П. Багмет, О.В. Кравчук, 

О.Г. Міхно, М.С. Пастушенко та ін. – К.: ЦУВТН ГУОЗ КСП ЗСУ, 2006. – 416 с. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СУКУПНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ 

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Костенко І.Л., Блащук С.М. 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

Оцінювання ефективності функціонування системи зв’язку (СЗ) 
в операції Об’єднаних сил (ООС) на Сході України може бути проведено на 

рівні функціональної ефективності. При цьому стає можливим оцінювати 

якості функціонування СЗ у певних умовах за окремими показниками, 

сукупність яких не охоплює усіх показників системи.  
Під ефективністю функціонування СЗ будемо розуміти здатність 

своєчасно і повно здійснювати інформаційне забезпечення процесу управління 

у визначених умовах функціонування. 

У доповіді умови функціонування визначаються: 
– рівнем оснащеності пунктів управління (ПУ) відповідних ланок 

засобами автоматизації (на сьогодні прийнята на озброєння стаціонарна та 

рухома складові АСУ авіацією та ППО); 

– рівнем оснащеності вузлів зв’язку ПУ засобами зв’язку щодо здатності 
своєчасно, повно та з криптографічним захистом здійснювати інформаційне 

забезпечення процесу управління, у тому числі цифровими, для взаємодії 

в єдиному інформаційному просторі, на сьогодні: 

1) кількістю інформаційно-телекомунікаційних вузлів (ІТВ), що мають 
цифрову прив’язку до ПАТ “Укртелеком”; 

2) оснащеністю СЗ цифровими засобами КХ- та УКХ- радіозв’язку; 

3) кількістю ІТВ, під’єднаних до мережі обміну службовою 

інформацією; 
4) кількістю ІТВ, під’єднаних до захищеної системи обміну 

інформацією; 

5) потребою в комплексних апаратних зв’язку з сучасними цифровими 

засобами для ІТВ мобільного компонента; 
6) діями противника, найбільш чутливі з яких є: 

а) вогневий вплив на системи зв’язку; 

б) радіоелектронний вплив на системи зв’язку. 

Таким чином, з вимог, що ставляться до СЗ, вибираємо найбільш чутливі 
для визначених умов функціонування, які через якість зв’язку безпосередньо 

впливають на вимоги до системи управління: 

– пропускна спроможність: 

– живучість; 
– завадозахищеність; 

– розвідувальна захищеність. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ 3D ТЕХНОЛОГІЙ 

О.Костур к.т.н., директор компанії “DIGITEC visual engineering” 

 
Рівень підготовки військових фахівців найбільш істотно пов'язаний з їх 

виживання на полі бою.В останні роки набули широкої популярності 

популярним серед військових тренажери, які імітують водіння (керування) 

бойовими  машинами, поводження зі зброєю, взаємодію і злагодження в бою. 
За роки активного впровадження нових підходів в ЗС України сформувалися 

“сильні гравці” на цьому ринку, які пропонують комплекси на рівні світових 

тенденцій.  Але перед тим як посадити учня в тренажер він повинен вивчити 

будову, компоновку і призначення конкретного зразка ОВТ. Тому що “заучені” 
маніпуляції на тренажері не дадуть  комплексне розуміння зразка ОВТ, 

ймовірність виходу із непередбачуваних (аварійних) ситуацій.  

Саме такі програми розробляє компанія “DIGITEC visual engineering”, 

використовуючи 3d технології. Хотів би зупинитися на основних принципах,  
які формують основу наших програм.  

Високий рівень деталювання 3d моделей та реалістична передача 

матеріалів і освітлення – це основа нашого контенту. Цей принцип забезпечує 

максимально реалістичну демонстрацію реальних об’єктів ОВТ, відчуття 
присутності в них на робочому місці водія або  оператора. 

“Показати те, що за межею досяжності” – це принцип, коли ми маємо 

можливість заглянути туди, де нереально розташувати навіть мікроскопічну 

камеру, або показати процес, який триває долі секунд,або тижні чи роки.  
“Від загального до конкретного” – принцип, який дозволяє учню збагнути 

на початку де цей агрегат і система розташовані на об’єкті,з чим межує, як 

пов'язаний з іншими системами, дозволяючи інтуїтивно знайти на справжніх 

об’єктах ОВТ. 
“Одного ракурсу може бути мало” – принцип, що забезпечує можливість 

бачити одночасно в окремих вікнах одночасні процеси,  які відбуваються 

в різних місцях.  

“Клас – полігон – зона бойових” – конфігурація і властивості програмної 
оболонки забезпечують завантаження на всі види персональної техніки: 

персональні комп’ютери (РС) та ноутбуки із операційними системами серії 

Wіndows, смартфони та планшети з операційними системами серії Android, при 

чому наші програми ефективно працюють на персональній техніці  із низькими 
показниками продуктивності і вартості.  

“Відкрита архітектура” - побудова структури і принципів роботи 

забезпечує легко вносити зміни,додавати (замінювати) контент, не залежно від 

принципу його створення. Це дає можливість вдосконалювати наші програми 
не самостійно, тобто самі користувачі можуть вносити зміни і додавати 

контент.  

Ось ці принципи дали нам можливість створити ефективні, прості  

і невибагливі мультимедійні навчальні програми на основі 3d технологій для 
підготовки військових фахівців. 
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РОЗРОБКА, МОДЕРНІЗАЦІЯ І ВИРОБНИЦТВО ВІТЧИЗНЯНОЇ 

АПАРАТУРИ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ 

ДЛЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ 

Кривов’яз А.Т., ДК “Укроборонпром” – ДП “Оризон-Навігація”, м. Сміла, 

Черкаська обл.; Косарев О.В., викладач; 

Архипов С.М, Іванцов А.Ю., Коваль О.В., курсанти 2 курсу 

Військовий інститут танкових військ НТУ “ХПІ”, м. Харків 
На замовлення Збройних Сил України в державному підприємстві “Оризон-

Навігація” створено та поставлено на постачання сучасні засоби навігаційно-
інформаційного забезпечення. На цей час на підприємстві серійно виготовляється 

такі вироби – модифікації навігаційної апаратури СН-3003М “Базальт”, 

автоматизований комплекс розвідки СН-4003, навігаційна апаратура для 

визначення координат СН-4215 та ін.  

Ці прилади, у об’єднанні зі штатними радіостанціями, можуть бути 

використані в інформаційно-навігаційних системах військових підрозділів 

тактичної ланки Сухопутних військ. 

У доповіді наведені технічні характеристики приладів СН-4003, СН-4215 
і СН-3003М. Наведені приклади створення на базі апаратури СН-4215 

інформаційно-навігаційних систем різноманітного призначення, які одночасно 

з рішенням основних навігаційних завдань забезпечують виконання сервісних та 

картографічних завдань, можуть використовуватися в якості елемента побудови 

оперативних навігаційних систем різного рівня. 

Для оснащення танків і БТР на підприємстві розроблений комплект 

апаратури, до якого входять СН-4215 (для командира) і СН-3003М (для механіка-

водія). Ці комплекти вже впроваджені в експлуатацію у підрозділах Сухопутних 
військ. Під час їх встановлення разом із радіостанціями реалізується 

автоматизована система контролю, передавання інформації і керування. Сьогодні 

до складу таких комплектів додаються ще і блоки індикації (БІ) для відображення 

задньої півсфери об’єкту. 

Спільно з фахівцями Військового інституту танкових військ (курсантами 

і викладачами) виконані роботи зі створення навчальних (відео-фільмів, навчальних 

програм) матеріалів для ознайомлення з апаратурою супутникової навігації нашого 
виробництва. 

Підприємство пропонує створення інтегрованих навігаційних систем, 

у складі яких можуть бути системи, побудовані на різних фізичних принципах – 

інерційні, супутникові, допплерівські та інші. За рахунок інтеграції підвищується 

точність, надійність і автономність визначень координат 

у складних умовах радіо-завад. Створена таким чином інтегрована навігаційна 

система забезпечить роботу у будь-якій точці земної кулі, будь-який момент часу 

і незалежно від метеоумов. На підприємстві створений макетний зразок 
інтегрованої системи у складі блоків системи ТНА-3, апаратури СН-4215 

і перетворювачів аналогових сигналів 

Отримані результати тестування підтверджують можливість створення 

інтегрованої навігаційної системи, яка забезпечує вирішення навігаційних задач як 

за наявності, так і за відсутності сигналів супутникових систем ГЛОНАСС і GPS.  

Усім зацікавленим установам запропоновано проведення спільних досліджень 

щодо створення нових видів ОВТ із використанням обладнання, яке розробляється 

та виготовляється в ДП “Оризон-Навігація”. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ В СУЧАСНИХ 

ГІБРИДНИХ ВІЙНАХ 

Криленко І.М. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Розглянуто інформаційно-психологічні операції (ІПО), як форму 

застосування військ у сучасних гібридних війнах. 
За оцінками фахівців багатьох країн світу, ІПО сьогодні займають одне 

з провідних місць у загальній системі бойового застосування військ, якісно 

змінюють характер бойових дій, про що наочно свідчать останні локальні 

конфлікти та війни, особливо сучасна російсько-українська війна. 
ІПО не обмежуються тільки військовою сферою, поєднання державних 

і військових зусиль, координація такої діяльності на найвищому державному 

рівні вже практично здійснюється у провідних країнах світу, і в першу чергу 

в Росії та США.  
На державному рівні метою ІПО є послаблення позицій країн-

противників, підривання їхніх національно-державних устроїв, порушення 

системи державного управління, інформаційно-психологічний вплив на 

суспільство, проведення деморалізуючих пропагандистських акцій. 
На воєнному рівні ІПО – це сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за 

метою, завданнями, місцем і часом інформаційно-психологічних акцій та 

інших дій визначених сил і засобів для впливу на емоційний стан, мотивацію, 

мислення визначених аудиторій та зміни їх поведінки у спосіб, що сприятиме 
досягненню політичної і військової мети. 

Для проведення ІПО застосовуються заходи впливу на визначені цільові 

аудиторії за допомогою основних типів інформаційних аудіо, візуальних, 

аудіовізуальних матеріалів. Каналами розповсюдження яких можуть бути: 
особисте спілкування, мережі Інтернет, мобільного зв’язку та інші 

інформаційно-телекомунікаційні системи, друковані та електроні засоби 

масової інформації. 

Об’єктами (цільовими аудиторіями) ІПО можуть бути військово-
політичне керівництво, особовий склад військ противника, лідери та члени 

незаконних збройних формувань, цивільне населення країни противника, 

населення окупованих територій, населення зарубіжних країн та їх лідери. 

Суб’єктами ІПО є сили і засоби, до складу яких можуть входити 
підрозділи спеціальних операцій, артилерії, авіації, рух опору, державні органи 

влади та місцевого самоврядування, інші військові підрозділи. 

ІПО – це нова модель ведення сучасної гібридної війни, ефективний засіб 

досягнення воєнно-політичних цілей. 

 

Література: 
1. Шевчук П. Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй 

протидіяти / П. Шевчук // Демократичне врядування. – 2014. – № 13. – 164 с. 

2. Мороз Ю. Інформаційно-психологічні операції в умовах ведення гібридної 
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ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

93 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 

Круть П.П. 

Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків 

 

Сучасні теоретико-методологічні засади дослідження викликів та загроз 
національній безпеці зумовлюють необхідність корегування теорії та практики 

будівництва та реформування вітчизняного сектора безпеки та оброни, в якому 

особливої ваги набуває морально-психологічне забезпечення професійної 

діяльності особового складу Збройних Сил України. 
Морально-психологічне забезпечення функціоналу військових фахівців 

доцільно вважати складносистемною людською діяльністю щодо 

акумулювання та реалізації особистісних новоутворень на трьох логічно 

пов’язаних рівнях: світоглядно-аксіологічному, когнітивно-рефлексивному та 
праксеологічному, які уможливлюють ефективний вплив інформаційно-

організаційних, соціально-правових, психолого-педагогічних культурно-

просвітницьких засобів на свідомість і психіку військовослужбовців з метою 

набуття належної конфігурації мілітарних пріоритетів світоглядної культури, 
для збереження територіальної цілісності та активно-дієвого суверенітету 

України. 

Проблеми становлення та розвитку науково-інформаційної підтримки 

морально-психологічного забезпечення професійної діяльності особового 
складу Збройних Сил України мають міждисциплінарний характер, тому їх 

вирішення повинно базуватися на концепції та стратегії розбудови та захисту 

інформаційного суспільства, “суспільства знань” та smart-суспільства, в яких 

домінують складносистемні соціо-культурні, політико-економічні, технічні 
структури, що потребують для свого функціонування та розвитку ефективної 

взаємодії компонентів конвергентних нано-, біо-, інфо-, когні- (НБІК) 

технологій. 

Інформаційно-наукове супроводження морально-психологічного 
забезпечення підготовки та застосування силових компонентів сектора безпеки 

та оборони України потребує використання когнітивного виміру дослідження 

проблем успішної службово-бойової діяльності суб’єкта-професіонала, який 

безпосереднє здійснює реалізацію та захист життєво важливих інтересів 
громадянина, суспільства та держави. 

Теоретичний і практичний потенціал когнітивно-соціального 

конструктивістського напряму вивчення моральної поведінки військового 

фахівця дозволяє сформувати особливий вимір суб’єкта-професіонала, де 
особливе значення мають увага, пам’ять, мислення, прийняття рішень та 

професійні дії, які системно створюють знання та компетентність, вміння та 

навички для належної готовності надійно і гарантовано виконати завдання, що 

покладені на певний силовий компонент сектора безпеки та оборони сучасної 
країни. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ 

ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ В ОПЕРАТИВНІЙ ГЛИБИНІ ПОБУДОВИ 

ВІЙСЬК НА СУЧАСНИХ ПРИНЦИПАХ 

Кубрак В.Г., Воронов Д.М., Щербак О.В. 

Харківський національний університету Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Хід ведення антитерористичної операції (АТО) та операції Об’єднаних 
сил (ООС) на Сході України, аналіз досвіду локальних війн і збройних 

конфліктів останніх десятиліть свідчать про вирішальний вплив системи 

управління та її складової – системи зв’язку та інформаційних систем на 

результати збройної боротьби.  
На сьогоднішній день, не зважаючи на збільшення сучасних засобів 

радіозв’язку в Збройних Силах України протягом останніх років, значна їх 

частина у військах представлена застарілими зразками радянських часів, 

незмінними залишаються і способи організації радіозв’язку. Однак 
затверджений у змінах до Конституції України курс на вступ України в НАТО 

ставить перед зв’язківцями Збройних Сил України завдання щодо переходу на 

організацію радіозв’язку за стандартами НАТО.  

Найбільш перспективним напрямком розвитку мереж тактичного 
радіозв’язку в країнах НАТО вважається створення радіомереж 

з властивостями самоорганізації (Mobile Ad Hoc NETwork – MANET). У таких 

радіомережах використовується незвичний нам радіальний принцип 

радіозв’язку (начальник-підлеглий), а зовсім новий підхід, коли радіостанції 
(не зважаючи на їх підпорядкованість), які розташовані на місцевості 

найближче одна до одної, зв’язуються між собою, утворюючи загальну 

телекомунікаційну мережу, в якій і здійснюється інформаційний трафік.  

Відстань між такими УКХ радіостанціями залежить від їх тактико-техніч-
них характеристик (потужність, завадозахищеність, висота підйому антен, їх 

направленість), характеру місцевості та складає, як правило, від 5 до 50 км. 

Для частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташо-

ваних на першій та другій лініях, такі дистанції радіозв’язку цілком прийнятні, 
оскільки вони розміщуються в їх межах. Однак для частин та підрозділів 

Повітряних Сил, частин і підрозділів Сухопутних військ, які діють на окремих 

напрямках (перебувають у резерві в глибині оборони) і частин та підрозділів 

інших військових формувань України (МВС, ДПС, ДСНС, Національної 
гвардії), у рамках їх відокремлених структур, відстані можуть бути завеликими 

для організації стійкого радіозв’язку. При цьому вказані частини і підрозділи, 

як правило, виконують завдання на одній і тій же території. 

У виступі аналізується можливість створення сучасних радіомереж на 
принципах самоорганізації, спільних для частин та підрозділів військових 

формувань України (МВС, ДПС, ДСНС, Національної гвардії), які 

перебувають в оперативній глибині та діють неподалік, з метою забезпечення 

стійкого інформаційного трафіку. Розглядаються можливості новітніх 
технічних засобів та протоколів обміну даними, на яких здійснюється побудова 

таких мереж.  
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РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВНОЇ ЙМОВІРНОСТІ 

УРАЖЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ЦІЛІ З УРАХУВАННЯМ НАДІЙНОСТИ 

РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 

І ПРОТИДІЇ СТРІЛЬБИ РАКЕТАМИ 

Кудряшов В.Є.1, к.т.н., с.н.с.; Коломійцев О.В.2, д.т.н., с.н.с.; 

Філіппенков О.В.1; Хабоша С.М.1 
1Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Вдосконалення систем захисту (індивідуальних та колективних) від 
засобів повітряного нападу (ЗПН) противника потребує визначення показників 

ефективності стрільби зенітними керованими ракетами (ЗКР) зенітними 

ракетними комплексами (ЗРК). Однак, на сьогодні не має єдиної математичної 

моделі, яка побудована на основі технічних характеристик ЗРК, заради 
визначення вказаних показників ефективності стрільби. 

Таким чином наукове завдання обґрунтування варіанту математичної 

моделі розрахунку оцінок ефективності стрільби ЗКР ЗРК є важливою та 

актуальною. 
У доповіді надані результати математичного моделювання ймовірностей 

входу та невиходу повітряної цілі із зон ураження та пуску ЗРУ. Отже, 

ймовірність входу повітряної цілі у зону пуску (ураження) ЗРК практично не 

залежить під час зміни дальності до цілі від 65 км до 33 км. Якщо повітряна 
ціль має граничний параметр, то вказана ймовірність дорівнює 0,5. 

На основі технічних характеристик ЗРК та ЗКР, а також проведеного 

математичного моделювання обґрунтовані показники пристосованості 

комплексу для стрільби по повітряній цілі, що маневрує. Показано різна 
залежність вказаного показника від точки зустрічі ЗКР із ціллю. Під час 

середнього маневру з перевантаженнями повітряної цілі у 4g (8g) ефективність 

ЗРК знижується приблизно на 0,1 (0,8). 

За результатами математичного моделювання запропоновано варіант 
визначення значень пристосованості ЗРК під час стрільби по повітряній цілі, 

що маневрує. Наведено підхід щодо розрахунку середніх квадратичних 

відхилень похибок наведення ЗКР в умовах завад. Обґрунтовані коефіцієнти 

завадостійкості станцій та систем ЗРК. Представлені величини умовних 
ймовірностей ураження повітряної цілі з урахуванням надійності елементів 

ЗРК, дії завад і маневру повітряної цілі, а також вогневої протидії противника. 

Це дозволяє забезпечити моделювання значень ефективності стрільби ЗКР 

залежно від технічних характеристик ЗРК та протидії противника. Показані 
отримані аналітичні вирази для математичного моделювання та відповідний 

графічний матеріал. 

Література 
1. Кудряшов В.Є., Коломійцев О.В., Адамовский О.О., Коротя А.А. Умовна 

ймовірність ураження цілі з врахуванням надійності роботи елементів комплексу 

і протидії стрільби ракетами // Збірник наукових праць Харківського університету 
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ПІДВИЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВЕРТОЛЬОТІВ ЗА МЕЖАМИ ДАЛЬНОСТІ 

ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ 

Кузнєцов О.Л., к.т.н., доцент; Карлов А.Д. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

Досвід сучасних війн і локальних конфліктів доводить на вирішальну 
роль авіаційного компонента під час досягнення успіху в ході військових дій. 

Зокрема, бойові вертольоти здатні наносити раптові удари, що призводять до 

значних втрат особового складу та броньованої техніки. Тому забезпечення 

засобів вогневого ураження координатною інформацією з необхідною 
точністю, а також оповіщення військ (сил) про можливий масштаб і напрямок 

авіаційного удару є актуальним науковим завданням. 

Можливості збільшення дальності дії радіолокаційних станцій (РЛС) 

насамперед пов’язано з отриманням великих значень відношення сигнал-шум 
на виході пристрою обробки радіолокаційного сигналу. Вказане обумовлює 

застосування когерентно-імпульсних РЛС, які як зондувальний сигнал 

використовують когерентну пачку радіоімпульсів. Використання даного 

радіолокаційного сигналу дозволяє забезпечувати вимірювання похідних 
дальності з необхідною точністю, що дає можливість супроводження 

малопомітних цілей, що маневрують. Це є особливо важливим для вирішення 

завдання радіолокаційного спостереження бойових вертольотів, які можуть 

змінювати радіальну швидкість у широкому діапазоні значень. 
Поширення електромагнітних хвиль в умовах існування тропосферного 

радіохвилеводу забезпечує можливість радіолокаційного спостереження 

аеродинамічних об’єктів за межами дальності прямої видимості. Однак, умови 

поширення радіолокаційного сигналу у тропосферному радіохвилеводі 
призводять до викривлення його фазової структури. 

Даний ефект виникає внаслідок флуктуації коефіцієнта заломлення 

тропосфери. Окрім того, можливою є інтерференція радіосигналів, відбитих 

від цілі та земної (морської) поверхні. Наведені умови спричиняють часткові 
втрати когерентності прийнятого пачкового радіосигналу та зниження 

ефективності використання сучасних когерентно-імпульсних РЛС. 

Флуктуації фаз радіоімпульсів прийнятої пачки радіоімпульсів 

обумовлює появу флуктуаційних похибок вимірювання дальності та радіальної 
швидкості, що викликає необхідність оцінювання ступеня погіршення точності 

вимірювання вказаних параметрів та врахування фазових викривлень 

прийнятої пачки радіоімпульсів у разі реалізації її часо-частотної обробки. 

В доповіді розглянуто питання щодо забезпечення можливостей 
підвищення дальності радіолокаційного спостереження повітряних цілей 

шляхом використання когерентно-імпульсних РЛС. Визначені шляхи 

підвищення точності вимірювання радіальної швидкості бойових вертольотів 

шляхом урахування флуктуацій фаз радіоімпульсів прийнятого пачкового 
радіосигналу. 
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ВИМІРЮВАНЬ В РЛС З ФАЗОВАНОЮ АНТЕННОЮ РЕШІТКОЮ 

Кузнєцов О.Л. 1, к.т.н., доцент; Карлов В.Д. 1, д.т.н., професор; 

Артеменко А.М.2, к.т.н. 
1Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
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Перспективи розвитку сучасного радіолокаційного озброєння пов’язані 

з використанням у сучасних радіолокаційних станціях (РЛС) фазованих 

антенних решіток та цифрової обробки радіолокаційного сигналу. При цьому 

реалізується можливість забезпечення одночасного радіолокаційного 
спостереження значної кількості аеродинамічних об’єктів, підвищення 

точності вимірювання координат цілей (повітряних) та параметрів їх руху, 

забезпечення необхідної завадозахищеності РЛС. 

У РЛС із фазованою антенною решіткою визначення кутових координат 
повітряних цілей засновано на вимірюванні кутового положення хвильового 

фронту відбитої електромагнітної хвилі відносно приймальної апаратура 

у припущенні, що даний фронт є плоским. 

Наявність атмосферних неоднорідностей, складності форми і конфігурації 
цілі та відбиття сигналу від об’єктів, що заважають, призводять до 

викривлення фазового фронту хвилі радіолокаційного сигналу, що викликає 

порушення його просторової когерентності. Флуктуації фаз прийнятого 

сигналу в елементах фазованої антенної решітки обмежують точність 
вимірювання кутових координат цілей (повітряних) і потребують урахування 

під час його просторової обробки. 

В доповіді, припустимо, що на вхід приймального пристрою РЛС 

із фазованою антенною решіткою надходить адитивна суміш відбитих від 
повітряних цілей сигналів і некорельованого гаусівського шуму. Оцінювання 

кутових координат цілей здійснюється за критерієм максимуму натурального 

логарифма відношення правдоподібності усередненого по усіх можливих 

значеннях випадкових неінформативних параметрів. 
Вважається, що фазові флуктуації радіосигналів в елементах фазованої 

антенної решітки розподілені за нормальним законом з нульовим середнім, 

а кореляція фазових флуктуацій убуває за експонентним або знакозмінним 

законами. 
За результатами проведеного оцінювання можливо стверджувати, що 

в реальних умовах виконання РЛС завдань за призначенням, існує підвищення 

точності вимірювання кутової координати повітряної цілі за рахунок 

урахування флуктуацій початкових фаз радіолокаційного сигналу в елементах 
фазованої антенної решітки, що може складати від одиниць до десятків разів. 

Вирішення висвітленого наукового завдання має особливу актуальність 

під час забезпечення радіолокаційного спостереження малопомітних, 

малорозмірних та високошвидкісних повітряних цілей, у тому числі 
безпілотних літальних апаратів. 
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У ході сучасних бойових дій, високошвидкісні та високоманеврені засоби 

повітряного нападу (ЗПН) противника, що діють на малих і гранично малих 
висотах, здатні призводити до суттєвих втрат особового складу та техніки. 

Вказане обумовлює підвищення вимог до радіолокаційних станцій (РЛС) 

(засобів) виявлення та супроводження ЗПН противника у складній цільовій та 

завадовій обстановці. Окрему важливість мають питання надійного 
радіолокаційного спостереження сучасних безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА). Підвищення точності вимірювання радіальної швидкості та 

радіального прискорення ЗПН противника (БПЛА) в РЛС з когерентно-

імпульсним випромінюванням є актуальним науковим радіолокаційним 
завданням, оскільки сучасні зразки радіолокаційного озброєння повинні мати 

здатність щодо розрахунку можливого положення БПЛА з високою точністю. 

Забезпечення надійного радіолокаційного спостереження ЗПН 

противника (БПЛА) на малих і гранично малих висотах та надання 
цілевказівок засобам вогневого ураження обумовлює необхідність оцінювання 

когерентно-імпульсними РЛС похідних дальності до БПЛА з якомога високою 

точністю. 

Поширення радіолокаційного сигналу в умовах атмосферних 
неоднорідностей і вплив умов відбиття є причиною виникнення фазових 

флуктуацій, які здатні суттєво знизити його часову когерентність та якість 

обробки радіолокаційної інформації. 

В доповіді наведено результати проведеного оцінювання точності 
оптимального вимірювання частоти та її першої похідної за часом прийнятої 

пачки імпульсів залежно від статистичних характеристик фазових флуктуацій її 

радіоімпульсів. Визначення ефективності врахування даних флуктуацій 

дозволяє оцінювати доцільність ускладнення алгоритмів обробки 
радіолокаційного сигналу залежно від умов виконання РЛС завдань за 

призначенням. Доведено, що під час оптимального оцінювання, точність 

вимірювання частоти та її першої похідної за часом пачки радіоімпульсів 

суттєво залежить від статистичних характеристик фазових флуктуацій – 
дисперсії та виду і параметрів кореляційної функції. 

Акцентовано увагу на те, що ефективність оптимізації вимірювання 

досліджуваних параметрів у когерентно-імпульсних РЛС здатна складати від 

одиниць відсотків до десятків разів залежно від закону убування 
міжімпульсної кореляції фазових флуктуацій. При цьому, наведена оптимізація 

не потребує суттєвого апаратурного ускладнення когерентно-імпульсних РЛС. 
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Одним з пріоритетних способів ведення розвідки в зоні проведення 

Операції Об’єднаних Сил (ООС) є широке застосування з цією метою 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Найбільш широко застосовуються 
російсько-терористичними військами БПЛА оперативно-тактичного 

призначення російського виробництва типу “Орлан-10” та “Форпост”, а також 

БПЛА Camcopter S100 виробництва австрійської компанії Schiebel, який 

використовується в зоні проведення ООС спостережною місією ОБСЄ. Серед 
БПЛА тактичного призначення противником  широко використовуються міні-

БПЛА типу “Иркут-2М”, “Иркут-3” та “Zala”. Спеціалізованих засобів 

своєчасного виявлення літальних апаратів такого класу на сьогодні не існує. 

Через це постає питання про можливість застосування радіолокаційних засобів, 
які перебувають на озброєнні військ протиповітряної оборони Сухопутних 

військ, для виявлення оперативно-тактичних і тактичних БПЛА. 

У доповіді розглянуто метод розрахунку ефективної поверхні 

розсіювання оперативно-тактичних і тактичних БПЛА в діапазоні роботи 
засобів радіолокації, які перебувають на озброєнні військ Протиповітряної 

оборони Сухопутних військ. Проведено аналіз можливостей зазначених засобів 

щодо виявлення БПЛА. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

100 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДИНАМІЧНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ЕКІПАЖІВ 

ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ “ОСА-АКМ” ТА “СТРІЛА-10” 

Кулєшов О.В.1, к.військ.н., доцент; Коломійцев О.В.2, д.т.н., с.н.с., 

Батурін О.В.1, к.т.н., доцент; Гордієнко, А.М.1, к.військ.н., с.н.с.; 

Деменко М.П.1, к.військ.н., доцент; Мегельбей В.В.1, к.т.н.; 

Галузінський А.Г.1 

1Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

У доповіді, за результатами проведеного аналізу сучасної і існуючої 
тренажерної бази зенітних ракетних комплексів (ЗРК) встановлено, що 

спеціальна і тактико-спеціальна підготовка екіпажів (обслуг, розрахунків) 

підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил 

України за допомогою існуючого навчально-тренувального обладнання має 
низку суттєвих недоліків. Однак, завдяки використання сучасних тренажерів 

можливо ефективно проводити підготовку і навчання екіпажів (обслуг, 

розрахунків) зенітних ракетних комплексів (ЗРК) як у вищих військових 

навчальних закладах, так і в діючих військових частинах, на полігонах та 
в навчальних центрах. Використання таких тренажерів дозволить формувати 

і підтримувати в кожного члену екіпажу (обслуги, розрахунку) навичок 

ведення бойової роботи з відбиття ударів засобами повітряного нападу 

противника в різних умовах повітряної та перешкодової обстановки. 
Крім того, проведення занять з екіпажами (бойовими обслугами, 

розрахунками) ЗРК за допомогою динамічних тренажерів дозволить у короткі 

терміни готувати екіпажі для вмілого застосування ЗРК у бою, насамперед, без 

витрати моторесурсу, боєприпасів, спрацювання частин і механізмів бойових 
машин. При цьому, можливий широкий спектр моделювання ведення бойових 

дій. 

Таким чином, неможливість забезпечення умов навчання і тренування 

екіпажів (обслуг, розрахунків), наближених до сучасних бойових дій, 
спричинила потребу розроблення загальних вимог до динамічних тренажерів. 

Представлено проекти загальних вимог до динамічних тренажерів 

екіпажів ЗРК “Оса-АКМ” та “Стріла-10”. Тренажери забезпечать навчання 

й індивідуальне тренування екіпажів (обслуг, розрахунків) ЗРК, а також 
виконання ними усіх операцій бойової роботи в усіх режимах огляду 

повітряного простору тощо. Основою тренажерів може бути використання 

імітаційного моделювання, технологій трьохмірної графіки, повністю 

функціональних серверів, мережевих та геоінформаційних технологій тощо. 

 

Література 
1. Єрмошин М.О., Кулєшов О.В., Деменко М.П., Коломійцев О.В. Методичний 

підхід до оцінки оперативності системи управління частинами та підрозділами 

протиповітряної оборони Сухопутних військ // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних 

Сил України. – Х.: ХУ ПС. – 2012. – Вип. 1(7). – С. 137–140. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМИ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ 

ОПЕРАТИВНИХ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК 

Кулєшов О.В.1, к.військ.н., доцент; Коломійцев О.В.2, д.т.н., с.н.с., 

Гордієнко, А.М.1, к.військ.н., с.н.с.; Батурін О.В.1, к.т.н. с.н.с.; 

Клівець С.І.1, к.т.н. 
1Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Військовий інститут танкових військ національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

У доповіді розглянуто питання щодо вдосконалення системи 
протиповітряної оборони оперативних угруповань військ під час прикриття 

військ від повітряного противника. Зростання ролі сил та засобів 

протиповітряної оборони (ППО) оперативних угруповань військ (ОУВ) 

у конфліктах сучасності потребує підвищення ефективності системи ППО 
ОУВ, тому необхідно розглянути питання, що пов’язані зі вдосконаленням цієї 

системи. 

Під системою ППО ОУВ розуміють організовану й узгоджену за єдиним 

замислом та планом сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих систем 
зенітного ракетно-артилерійського прикриття (ЗРАП), розвідки повітряного 

противника та оповіщення про нього військ, управління силами та засобами 

ППО під час прикриття військ від повітряного противника. Система ППО ОУВ 

повинна відповідати очікуваному характеру дії повітряного противника, 
враховувати особливості бойових порядків військ, що прикриваються, бойовим 

можливостям своїх та взаємодіючих частин (підрозділів) ППО, мати високу 

стійкість. Ефективність системи ППО ОУВ характеризує ступінь її 

відповідності завданням, що вирішуються у ході ведення бойових дій та 
визначається можливостями систем ЗРАП, розвідки й управління, 

забезпечення, що реалізуються за конкретних умов обстановки. Вдосконалення 

системи ППО ОУВ під час прикриття військ від повітряного противника 

досягається реалізацією вимог до системи ППО ОУВ, основними з яких є: 

 єдність системи ППО ОУВ; 

 висока ефективність системи ППО за одночасної економічності; 

 постійна висока готовність до відбиття раптових ударів повітряного 

противника в усіх умовах обстановки; 

 висока мобільність під час розгортання ОУВ; 

 здатність системи ППО до безперервного прикриття ОУВ в умовах 

високоманеврових їх дій в операції (бою); 

 стійкість системи ППО ОУВ в умовах комплексного вогневого та 

радіоелектронного її подавлення; 

 здібність системи ППО ОУВ вести ефективну боротьбу з сучасними 

типами повітряного противника. 

Таким чином, запропонований в доповіді методичний підхід надає 

можливість вдосконалення системи ППО ОУВ під час прикриття військ від 

повітряного противника за рахунок реалізації вимог до цієї системи. 
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ШЛЯХИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ АНАЛОГОВИХ ЗАСОБІВ 

ПОВІТРЯНОГО УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

Кулик О.П., Рисаков М.Д. 

Харківський національний університеу Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба,  

м. Харків 

 

З кінця минулого століття повсюдно відбувається швидкий розвиток 
цифрового зв’язку і зокрема радіозв’язку. Радіозв’язок все більше 

забезпечується за рахунок цифрової обробки сигналів. Сучасні системи 

радіозв’язку використовують майже усі освоєні діапазони частот, різні види 

модуляції та способи обробки сигналів.  
Наземні засоби повітряного ультракороткохвильового радіозв’язку 

в більшості випадків забезпечують передавання аналогових сигналів телефонії. 

Їх технічний стан поки що дозволяє продовжувати їх експлуатацію, проте вони 

перестають відповідати сучасним вимогам. Зміни, що викликані зростаючою 
кількістю цифрових стиків традиційного кінцевого устаткування як на землі, 

так і на повітряних суднах, необхідністю передавання даних, вимагають 

ефективних рішень для передавання цифрового трафіку 

ультракороткохвильовими радіолініями. Особливо актуальним питання 
цифровізації засобів ультракороткохвильового радіозв’язку постає за умови 

реалізації в системі управління повітряним рухом авіації Національної гвардії 

України функцій автоматичного залежного спостереження (ADS-B). За 

документами ICAO технологія ADS-B є технологією радіомовного типу, яка 
реалізується на базі ультракороткохвильових ліній передавання даних типу 

VDL-4. Аналіз принципів роботи та можливостей технології свідчить, що її 

провадження не є можливим без наявності нових цифрових наземних 

і бортових засоби ультракороткохвильового радіозв’язку, які б забезпечили 
високу якість передавання цифрової інформації. 

Шляхи вирішення цього актуального завдавання очевидні: розроблення 

і постачання нових цифрових засобів ультракороткохвильового радіозв’язку; 

поетапна модернізація існуючих аналогових засобів радіозв’язку для 
забезпечення передачі як аналогової, так і цифрової інформації. 

Перший підхід частіше за все передбачає використання імпортної 

апаратури і пов’язаний з чималим обсягом робіт, що мають бути проведені під 

час її адаптування до складу наземних апаратних і бортового обладнання 
повітряних суден, а також значними фінансовими витратами.  

Другий підхід може здійснюватися поступово, передбачає максимально 

можливе використання вже встановленого на наземних пунктах управління та 

повітряних суднах устаткування. Можливість використання 
конкурентоздатних сучасних вітчизняних розробок так само може суттєво 

зменшити витрати на його реалізацію. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

Кухаренко В.М., к.т.н., професор  

Національний технічний університет “Харківський політехнічний 

інститут”, м. Харків 
 

Багаторічний досвід навчання викладачів вищих навчальних закладів 

України у відкритому дистанційному курсі. Технологія розробки 

дистанційного курсу довела, що викладачі зазнають психологічних, 
педагогічних, технологічних та інших проблем. 

Психологічні проблеми. Для викладача не звично, що у дистанційному 

навчанні важливим є результат, а не процес, що головною особою є студент 

і мета заняття пишеться для нього, а не чиновника, він нікому і нічого не 
повинен і його потрібно залучати до навчання. Викладач повинен усе 

врахувати під час створення дистанційного курсу і не забувати, що студент 

може не розуміти наміри викладача. 

Педагогічні проблеми. Проблеми виникають у зв’язку з відсутністю знань 
про педагогічні теорії, низькою педагогічною грамотністю викладачів вищої 

школи, яка, на жаль, не є нагальною потребою вищої школи. Викладачі 

практично у своїй діяльності не використовували стандарти ОКХ та ОПП, 

а зараз виникає багато проблем у переході на нові стандарти з використанням 
компетентностей. Тому у викладачів виникають проблеми у створенні 

сучасного курсу. Наступною проблемою є використання під час 

формулювання мети таксономії Блума. Це призводить до того, що у курсі 

задекларована мета і завдання не корелюються. 
Інформаційні матеріали. У більшості використовується формат pdf, 

книжковий текст переноситься у дистанційний курс практично без 

структурування і без назв сторінок (просто “лекція”). Питання до тексту 

даються на окремій сторінці і що з ними робити – не роз’яснюється. Дуже 
часто використовуються терміни, які студенту можуть бути не зрозумілими 

або зайвими, наприклад, “змістовний модуль”, “дидактичний матеріал”, 

“самостійна робота”, звичайне відео називається мікроуроком, звичайне 

завдання – проблемним завданням, яке за визначенням повинно мати 
протиріччя, ситуаційна вправа – це оповідання про події, які потрібно 

проаналізувати, а не відповідь на питання. 

Проблеми тестування. Під час створення тестових завдань викладачі 

використовують найпростіші тестові завдання – вибір однієї відповіді, що 
легко вгадуються, не завжди використовують категорії, що ускладнює 

формування модульних та підсумкових тестів, мала кількість тестових завдань 

робить неможливим випадковий вибір з бази завдань. Тематичні тести 

потрібно робити без обмежень, спроб та часу виконання. 
Проблеми дизайну. На жаль, не всі викладачі розуміють, що курс – це 

комфортне середовище студента, яке має прозору навігацію та легкий пошук. 

Це середовище, де інформація на головній сторінці мінімізована та доступна на 

мобільному пристрої. Не завжди елементи Moodle використовуються за 
призначенням (лекція без питань, книжка, що має одну сторінку). 
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СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ  

Лукіянчук А.А. 

Військовий інститут Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 

м. Київ 

 

На сьогодні в системі наземної розвідки все більше уваги приділяється 

розробленню розвідувально-сігналізаційніх приладів (РСП). Розвідувально-
сігналізаційні прилади містять у собі: інтелектуальний датчик (ІД), 

інформаційний канал, засіб збору і зберігання даних. Залежно від покладеного 

завдання развідувально-сигналізаційні пристрої можуть здійснювати такі 

функції, як виявлення об’єкта, розпізнавання образу об’єкта, його супровід, 
формування сигналу спрацьовування під час знаходження об’єкта на певній 

ділянці руху та ін. 

Системи наземної розвідки, що побудовані на основі РСП, можуть 

використовуватися для вирішення таких завдань: 
– розвідка в районах очікуваного зосередження (переміщення) військ 

противника; 

– розвідка найбільш імовірних маршрутів переміщення військ 

противника, напрямків та інтенсивності їх руху; 
– контроль найбільш важливих об’єктів супротивника (аеродроми,  мости, 

роздоріжжя, місця базування та ін.); 

– контроль районів можливої висадки десантів і ділянок форсування 

річок; 
– охорона місць дислокації своїх сил, мінних полів, підходів до  

мостів та ін.; 

– видача цілевказівок іншим силам і засобам розвідки, що має більш 

широкі можливості; 
– охорона військових і важливих цивільних об’єктів для виключення 

проникнення на їх територію розвідувально-диверсійних груп і терористів; 

– охорона ділянок державного кордону і ліній поділу протиборчих сил. 

З огляду на складність покладених завдань та вимоги до високої 
надійності функціонування, в основу побудови ІД розвідувально-

сигналізаційніх приладів покладені різні фізичні принципи побудови.  

Важливою умовою успішного функціонування є скритність установки 

системи. Вимогам до маскування найбільшою мірою відповідають пасивні 
датчики (сейсмічні, магнітометричні, акустичні). За кордоном ІД отримали 

скорочену назву UGS – наземні сенсори, що не обслуговуються. Вони також 

використовують різні фізичні принципи побудови. Найбільшого поширення 

набули сейсмоакустичні інтелектуальні датчики. 
В зарубіжних країнах з метою підвищення ефективності ведення розвідки 

на полі бою, охорони об’єктів різного призначення, а також своєчасного 

оповіщення про пересування людей, наземної техніки та низьколітальних 

літальних апаратів (вертольотів) у тактичної (оперативно-тактичної) глибині 
послідовно проводяться заходи з розроблення та постачання у війська нових та 

модернізації тих, що знаходяться на озброєнні систем і комплексів РСП. 
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Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Лідерські якості офіцера належать до професійно важливих, 

а курсантський період можна вважати як особливо сенситивний для їх 
формування, що обумовлює необхідність пошуку ефективних методологічних 

прийомів розвитку лідерської компетентності майбутніх офіцерів у закладах 

вищої військової освіти як складової професійної компетентності. 

Для підвищення ефективності професійно-особистісної підготовки 
військових спеціалістів, успішної адаптації випускників до професійної 

діяльності та активізації лідерських якостей майбутніх офіцерів  пропонується 

консолідувати зусилля на створення стартап-центрів навчання курсантів 

випускних курсів. Діяльність такого центру матиме за мету формування  
і розвиток у майбутніх офіцерів комплексу ключових компетенцій та 

прикладних навичок фахівця сучасного рівня. Для досягнення цієї мети 

пропонується організувати співпрацю з військовими частинами, формувати 

у курсантів певні соціально-психологічні навички у пошуку оптимального 
вирішення групового завдання, збирати та аналізувати відгуки про випускників 

– тобто здійснювати  комплексну підготовку конкурентоспроможних 

випускників у рамках особистісно-діяльнісного підходу організації освітнього 

процесу. Проектне навчання у форматі стартапу дасть майбутньому офіцеру не 
тільки фундаментальні знання в певних галузях, а й практичні навички 

первинних посад, що сприятиме як його професійній адаптації так 

і підвищенню соціального інтелекту. 

Крім того, можна прогнозувати вдосконалення професійно-педагогічних 
умінь і навичок, створення відповідних передумов для оволодіння 

професійною діяльністю, сформованість професійно значущих якостей 

особистості. За умов комплексної підготовки легше буде досягнути 

відповідності стану здоров’я та фізичного розвитку вимогам професійної 
діяльності та професійної працездатності. 

 

Література 
1. Гросул В.А. Роль стартап-центру в підготовці креативних фахівців / В.А. Гросул, 

О.А. Круглова, С.О. Зубков // Тези ХІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 

присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ [“Модернізація вищої освіти та проблеми 

управління якістю підготовки фахівців. Імплементація нових стандартів”] (Харків,  

29 вересня 2017 р.). – Х. : ХДУХТ, 2017. – C. 1–3. 

 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

106 

ПОГЛЯДИ НА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

СТРУКТУРИ АВІАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ 

Малюга В.Г., д.т.н., с.н.с.; Крижанівський І.М. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

Військово-повітряні сили (ВПС) різних держав щодо організаційної 

структури засновуються на загальних для всіх армій принципах, в основу яких 
покладені способи ведення бойових дій у війні й обумовлені економічними 

можливостями держави. 

На структуру ВПС провідних країн НАТО впливають різні стратегічні 

концепції, але в основному країни НАТО наслідують приклад США. Так, ВПС 
багатьох держав за своєю структурою складаються з авіаційних командувань, 

в які зведені з’єднання і частини різнорідних авіаційних засобів. 

В арміях багатьох держав помітно намагання до вдосконалення 

організаційних структур з’єднань і частин ВПС щодо їх універсалізації в плані 
застосування на різних театрах воєнних дій і виконання різноманітних завдань. 

Перелік завдань, який покладався на авіацію у сучасних локальних війнах 

і збройних конфліктах, залишався сталим, а їх пріоритетність визначалася 

конкретною оперативно-тактичною обстановкою. 
Способи вирішення завдань були і залишаються найбільш мінливим 

елементом, що залежить від структури ВПС, постійного вдосконалювання 

авіаційної техніки і засобів ураження, а також від розвитку засобів 

протиповітряної оборони противника. 
Організаційна структура збройних сил провідних країн світу, як вважають 

експерти, досягла значного рівня вдосконалення та найближчим часом 

радикальних змін у неї не передбачається. В той же час, подальший розвиток 

організації військ буде пов’язаний зі змінами всередині військових формувань 
у зв’язку з появою нових видів озброєння і боєприпасів, скороченням 

(збільшенням) кількості одиниць озброєння, мобільності підрозділів та 

вдосконалення управління. 

Відсутність у Збройних Силах (ЗС) України нових і повільна модернізація 
існуючих авіаційних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) не дозволяє 

сьогодні кардинально змінити форми застосування авіації Повітряних Сил 

(ПС) ЗС України та приводить до потреби вдосконалення існуючих способів їх 

застосування за рахунок комплексування наявних сил і засобів, застосування 
нових тактичних прийомів, внесення змін до порядку планування, управління 

та всебічного забезпечення авіації. Це може досягатися шляхом формування 

раціональних організаційних структур частин авіації. 

В доповіді запропоновано провести подальше дослідження зв’язку 
бойових можливостей авіаційних частин з їх організаційною структурою,  

а саме: залежність значень показників ефективності бойового застосування 

військових частин авіації від їх організаційно-штатної структури. 
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БРОНЕСТІЙКІСТЬ БАГАТОШАРОВИХ БРОНЬОВАНИХ СТРУКТУР: 

ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

Манжура С.А.; Баулін Д.С., к.т.н., с.н.с.; 

Горєлишев С.А., к.т.н., доцент 

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків 

На базі проведених експериментальних досліджень перевірено 

адекватність вдосконаленої імітаційної моделі процесу високошвидкісного 
удару по багатошаровій броньованій структурі. У цій моделі враховуються 

особливості технологічного процесу з’єднання шарів композиту шляхом їх 

зварюванням у твердій фазі (без розплавлення) за вакуумно-деформаційною 

методикою. 
У доповіді розкрито математичне моделювання впливу уражального 

елемента на багатошарову пластину п’ятого та шостого класу захисту. Як 

об’єкти дослідження використалися моделі металевого композита загальною 

товщиною від 6 до 10 мм. Композитом є двошарова структура, але 
розроблений підхід дозволяє досліджувати і більш складні структури. 

Фронтальний шар є металом із твердістю HRC не менше 60 одиниць. Тильний 

шар є також металевим (гомогенний матеріал), але більш пластичний та має 

твердість HRC до 40 одиниць. З’єднання шарів композиту за вакуумно-
деформаційною методикою вносить додаткові корективи в структуру 

композиту і впливає на властивості структури протистояти удару вражального 

елементу (межа напруженості дорівнює 103 МПа та межа напруги зсуву – 

8,2104 МПа). Структура композита описується безрозмірним показником ‒ 
співвідношення товщини першого шару до загальної товщини двошарової 

металевої структури. 
Математичне моделювання проводилось методом кінцевих елементів за 

допомогою програмного пакета ANSYS. У результаті отримано залежності 

величини тильної деформації від відношення шарів двошарового металевого 

композиту для цих структур. Аналіз даних залежності доводить, що у разі 
зменшення товщини металевого композита “зона непробиття” значно 

звужується. Під час математичного моделювання межа кондиційного ураження 

за швидкістю і межа наскрізного пробиття за швидкістю матимуть однакові 
значення, а таке поняття як балістична межа взагалі буде відсутня. Тому 

в цьому дослідженні введено поняття математичної межі пробиття за швид-

кістю та математичною межею пробиття по енергії (енергоємність). Залежності 

цих параметрів від співвідношення шарів та товщин корелюють між собою для 

5 та 6 класу захисту. У разі збільшення товщини першого твердого шару 

спостерігається відповідно і збільшення математичної межі пробиття. 

Однак, порівнювати енергоємність пластин різного класу не є коректним. 

Енергоємність броньованої пластини у значному ступені залежить від 
початкових умов проведення або польових досліджень або математичного 

моделювання, зокрема від тактико-технічних характеристик уражального 

елемента (матеріал, форма). 

Таким чином, оцінювати енергоємність броньованих пластин необхідно 
тільки в рамках одного класу бронезахисту. 
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ФОРМУВАННЯ  ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ 

ПІДГОТОВКОЮ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

Мартиненко О. М., Бабаєв Ю.Г. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститутˮ, м. Харків 

 

Завдання будь-якого керівника пов’язане з завданням команди, але часові 

рамки для вас можуть мати окремий термін завершення, в той час, як завдання 
команди може продовжуватись. Бачення є зазвичай довгостроковим 

(стратегічним), узагальненим формулюванням того, що є вашою загальною 

метою і що потрібно зробити для її досягнення.  Якщо ви визначили для себе, 

що потрібно робити, індивідуальні цілі допоможуть визначити, яким чином це 
робити.  

Одним з найважливіших елементів будь-якого плану є метод, за 

допомогою якого він реалізується, що враховує, хто це робить і коли. 

Своєчасність у багатьох випадках є надзвичайно важливою для успішного 
виконання плану. План не може бути реалізованим за відсутності певних 

передумов. Ці передумови можуть залежати, наприклад, від успіху іншої 

команди в реалізації подібного чи відмінного завдання, або від ресурсів, якими 

володіє ваша команда.  
З самого початку плануйте здійснити документальне оформлення історії 

того, як команда справляється з деталями місії. Це може бути зроблене із 

записів протоколіста, але можуть включати не тільки записи, а й уроки, що 

отримані в ході процесу. Це документування дасть змогу іншим або подібним 
місіям уникнути певних підводних каменів (“пасток”) і потенційно підвищить 

ефективність команди. Розвивайте роботу з документацією, щоб забезпечити 

візуальний індикатор, який дасть можливість команді бачити систематичний 

запис їхніх удосконалень або досягнень. Уникайте критики окремих осіб; 
у документації основний акцент повинен робитися на процесах і результатах, 

а не на тому, хто і що зробив, але ця документація слугуватиме основою для 

пізнішого визнання командою або окремими її членами. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ВОГНЕМЕТНИКІВ 

ЗА ДОСВІДОМ АТО (ООС)  

Матикін О.В., Романченко М.С. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
 

Ефективність бойового використання реактивних піхотних вогнеметів 

РПО-А (РПВ-16) з ураження типових цілей значною мірою залежить від 
підготовки вогнеметників. Досвід використання вогнеметів у районі АТО 

(ООС) довів низьку ефективність їх застосування ненавченим особовим 

складом, відсутність взаємодії з підрозділами, які вони посилюють.  

Проблема полягає у тому, що в сучасному бою, який характеризується 
виключною динамічністю, гострою боротьбою за ініціативність, залучення 

вогнеметників для успішного виконання бойового завдання, свідчить досвід 

АТО (ООС), не дають очікуваного результату, який зазначений у технічних 

характеристиках. Щоб досягти максимального результату, необхідно 
витратити більшу кількість сил і засобів, а на сьогодні кожна бойова одиниця 

має велике значення. Радянські посібники вже застарілі і не дають тієї повноти 

інформації для підготовки вогнеметних підрозділів сьогодення, а точніше 

в умовах сучасного ведення бойових дій. Провівши аналіз застосування 
і підготовки вогнеметників, дійшли висновку, що потрібно вдосконалити 

підготовку вогнеметників, у якій буде передбачено формування такими 

навичками, як досконале знання матеріальної частини вогнемета, доведення до 

автоматизму володіння прийомами стрільби з різних положень як з місця, так 
і з укриття, володіння прийомами пересування на полі бою, правильного 

вибору та заняття місця для стрільби, обладнання та маскування позиції, 

швидкої її зміни, вміння вести безперервне спостереження за ціллю, а також 

своєчасно та правильно вибирати цілі для ураження, швидко та точно готувати 
дані для стрільби, вміти вести вогонь по різних цілях на різні відстані та вміло 

його коригувати, тактично правильно діяти на полі бою поодиноко, а також  

у складі вогнеметної групи (відділення), розвивати такі фізичні якості, як силу, 

спритність, а головне витривалість.  
Отже, вдосконалена методика підготовки вогнеметника приділяє 

особливу увагу початковій підготовці вогнеметника (або виправленню 

помилок невмілих “досвідчених” вогнеметників), тобто результати роботи над 

методикою мають практичне спрямування та надають можливість ефективніше 
готувати вогнеметників, що повністю вплине на хід виконання завдання 

штатними вогнеметними підрозділами військ радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту Збройних Сил України у районі проведення АТО (ООС). 
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АНАЛІЗ БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО 

КОМПЛЕКСУ “КУБ М3” ЩОДО БОРОТЬБИ З СУЧАСНИМИ 

АЕРОДИНАМІЧНИМИ ЦІЛЯМИ 

Мегельбей В.В., к.т.н.; Мегельбей Г.В., к.т.н., с.н.с.; 

Галузінський А.Г.; Нєкрасов С.В. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 
Повернення до бойового складу Збройних Сил України зенітного 

ракетного комплексу (ЗРК) “Куб” потребує якісного переосмислення 

можливих форм і способів його бойового застосування. 

При цьому, головним завданням є вибір способу застосування вогневої 
одиниці для досягнення максимальної ефективності стрільби. Вирішення цього 

завдання пов’язано з розрахунком показника ефективності виконання 

конкретної вогневої задачі при заданому способі стрільби, оскільки одне і то ж 

вогневе завдання може виконуватися по-різному. 
Відомо, що під час проектування ЗРК розрахунки його ефективності 

стрільби проводяться для типової цілі (повіьряної). Для ЗРК “Куб” в якості 

типової цілі визначено літак МіГ-17, льотно-технічні характеристики якого 

відрізняються від сучасних типів літальних апаратів. Відповідно, виникає 
потреба визначення яким чином змінюються бойові можливості ЗРК “Куб-

М3”, в першу чергу його розвідувальні та вогневі можливості, залежно від того 

чи іншого типу повітряних цілей. 

У доповіді наведено результати проведеного аналізу способів 
застосування батареї ЗРК “Куб-М3” щодо боротьби з сучасними 

аеродинамічними цілями. У ЗРК “Куб-М3” є можливість вести стрільбу 

“навздогін” по повітряних цілях, які рухаються зі швидкістю до 300 м/с, а 

також є поліпшена завдозахищеність та збільшена вірогідність ураження цілей. 
Однак, акцентовано увагу на те, що ЗРК “Куб-М3” має вкрай обмеженні 

можливості щодо боротьби з повітряними цілями типу безпілотний літальний 

апарат. 

Розроблені пропозиції щодо положень нової редакції Правил стрільби та 
бойової роботи на ЗРК “Куб”. Запропоновані зміни у способах застосування 

батареї ЗРК “Куб” з урахуванням можливих типів повітряних цілей. 

Визначенні напрямки модернізації бойових засобів ЗРК “Куб”. 

Запропонована методика визначення розвідувальних та вогневих 
можливостей ЗРК залежно від характеристик повітряної цілі. Основу методики 

складають аналітичні розрахунки зазначених можливостей ЗРК на підставі 

аналізу відмінностей типової цілі та цілі, що розглядається. 

Методика, що запропонована дозволяє оцінити ефективність стрільби 
ЗРК “Куб-М3”. В якості показника ефективності використана ймовірність 

виконання вогневого завдання батареєю. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

У ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ 

Міхеєв В.С. 

Державне космічне агентство України, м. Київ 
 

На сучасному етапі розвитку науки і техніці однією з важливих проблем 

є охорона природного середовища та визначення антропогенного впливу на 

стан довкілля. Реальна небезпека та зміна в атмосфері Землі у разі виникнення 
необоротних наслідків пов’язано з забрудненням продуктів згоряння 

енергетичних установок літальних апаратів та повітряного транспорту.  

У зв’язку з цим у Національних і Міжнародних програмах проводилися 

дослідження та зроблено висновок про необхідність розроблення вимог щодо 
обмеження викидів в атмосферу токсичних сполук. Зокрема, в Міжнародній 

організації цивільної авіації (ІКАО) розроблено (з 1977 року) проект норм на 

емісії повітряно-реактивних двигунів, які прийняті і дотримуються для 

зменшення викидів токсичних сполук в районах аеропортів. При цьому 
здійснюється постійне вивчення шляхів зменшення шкідливих виділень 

з відпрацьованими газами, що стало невідкладним завданням на сьогодні. Це 

впливає на вивчення цього питання для створення нових зразків авіаційних 

двигунів і силових установок. 
На сьогодні науково-методичний апарат результатів досліджень щодо 

зменшення токсичності вихлопу мало вивчено і представлено у вигляді 

опублікованих окремих статей, які головним чином мають роз’єднаний 

(розрізнений) характер. У той же час необхідність висвітлення питань 
раціональної експлуатації і проектування систем спалювання авіаційних палив 

представлено досить докладно під час вивчення напрямів Теорії повітряно-

реактивних двигунів. Так робочий процес у камері згоряння умовно можна 

поділити на кілька основних етапів: подавання і розподілення повітря по 
ділянках камери; розпорошення та його випаровування; самозаймання суміші; 

стабілізація полум’я. 

У даному випадку від ступеня досконалості організації кожного етапу 

залежать повнота згоряння палива і рівень емісії токсичних сполук. Тому 
в доповіді, в ході аналізу, розглянуто основні принципи організації окремих 

стадій робочого процесу. Крім цього, в ході досліджень останніх років 

встановлено, що традиційна схема організації робочого процесу не 

задовольняє зростаючим вимогам щодо зниження викидів токсичних сполук. 
Тому на сьогодні вишукуються різні підходи до вдосконалення існуючих 

конструкцій камер і розробляються принципово нові схеми організації горіння. 

У доповіді представлені результати аналізу сучасних уявлень про робочий 

процес у камері згоряння та визначені основні закономірності впливу на стан 
довкілля токсичних сполук і методів їх зменшення. Крім цього, в ході викладів 

результатів досліджень представлені основні закономірності освітлення 

в камерах згоряння повітряно-реактивних двигунів токсичних сполук таких як: 

окису вуглецю, диму, незгорілих вуглеводнів та окислів азоту. На основі 
аналізу робочого процесу показано вплив конструктивних і режимних 

параметрів на емісійні характеристики двигуна. 
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ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ ПОЛІГОННОГО ВИМІРЮВАЛЬНО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  

Мішуков О.М.1; Фоменко В.Д.2 

1Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 
 

У доповіді виділені такі рівні ієрархії: полігонний вимірювально-
обчислювальний комплекс (ПВОК); комплексна радіоелектронна система 

(РЕС) певного функціонального призначення; окрема РЕС (станція); 

функціональна підсистема (канал) РЕС, що виконує певну операцію 

забезпечення; радіотехнічний пристрій (функціональний елемент), що 
є в даному випадку граничною одиницею ієрархічного опису. 

Показано, що під час вирішення питань класифікації цільового 

призначення та операцій забезпечення інформаційної взаємодії складових 

ПВОК із метою його проектування як перспективного комплексу, його 
потрібно представляти у вигляді сукупності функціональних підсистем, 

складових системної ієрархії [1]. 

ПВОК і комплексні РЕС відносяться до цілеспрямованих багаторівневих 

складних систем. Цільові завдання ПВОК у рамках ієрархії можна назвати 
глобальними цілями інформаційної взаємодії, які задаються системою вищого 

рівня, на користь якої створюється відповідний ПВОК. 

ПВОК повинен забезпечувати проведення вимірювань, збирання та 

математичного оброблення вимірювальної інформації з метою об’єктивного 
оцінювання результатів бойових стрільб та льотно-технічних характеристик 

випробовуваного зразка озброєння, а також оцінювання контрольно-серійних 

і навчально-бойових пусків ракета. 

Обґрунтовано, що ПВОК повинен вирішувати такі завдання: виконувати 
траєкторні та телеметричні вимірювання на заданих ділянках польоту зразка 

озброєння; здійснюють вимірювання сигнальних характеристик зразка 

озброєння; проводити збирання, передавання, оброблення та представлення 

вимірювальної інформації, що отримується у ході проведення бойових стрільб 
та льотних випробувань зразка озброєння, контрольно-серійних і навчально-

бойових пусків; проводити прогнозування координат точок падіння та 

визначення повного польотного часу об’єктів, у тому числі, та неоснащених 

вимірювальними засобами. 
При цьому кількісні значення загальних тактико-технічних вимог до 

ПВОК можуть уточнюватися на етапі розроблення проекту (науково-технічних 

пропозицій щодо складу та організації ПВОК) для кожного конкретного 

випробовуваного комплексу (зразка озброєння). 

 

Література 
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контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень // Системи 

обробки інформації. – 2018. – Вип. 2 (153). – C. 159-164. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ПОВІТРООЧИЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН 

Москаленко В.І., Бауменко Р.В. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
 

В умовах сучасності танкові і автотракторні двигуни значну частину часу 

працюють в умовах великої запиленості навколишнього повітря. Відомо, що 

дорожній пил складається з органічних і мінеральних часток, до складу яких 
входить від 65 % до 98 % кварцу, твердість якого перевищує твердість сталі. 

Тому потрапляння пилу з повітрям прискорює зношування циліндрів, 

колінчастих валів; нагнітачів і значно скорочує термін роботи двигуна. Для 

запобігання шкідливої дії пилу на двигун служать очисники повітря, які 
затримують пил із повітря, що надходить до циліндрів двигуна. 

Актуальність дослідження, результатам якого присвячена доповідь, 

обумовлюється тим, що, не зважаючи на великий досвід використання 

очисників повітря на танках, до цього часу зустрічаються випадки пилового 
зношування двигунів. Все це призводить до порушення роботи системи, 

значного збільшення трудоємкості обслуговування тощо. 

Очисники повітря автотракторних двигунів, незалежно під типу і способу 

очищення повітря оцінюються таким показниками: ефективністю очищення 
повітря від пилу, гідравлічним опором, пилоємкістю, надійністю в роботі, 

періодичністю і трудомісткістю обслуговування, ваговими і габаритними 

даними (компактністю конструкції), технологічністю конструкції. 

Також авторами розглянуті питання щодо вивчення та аналізу показників 
оцінювання роботи очисників повітря з метою вироблення напрямів 

подальшого поглиблення досліджень та вдосконалення конструкцій систем 

повітроощення танків. 

Так, у танкових двигунах очисники повітря забезпечують необхідну 
ефективність відділення пилу від повітря, що є головним під час оцінювання 

роботи очисника повітря. Гідравлічний опір системи очищення повітря 

впливає на параметри робочого процесу двигуна. У разі підвищення опору 

очисника повітря знижується коефіцієнт наповнення циліндрів, а також 
погіршуються ефективні і економічні показники роботи двигуна. 

Пилоємкістю очисника повітря є його здатність поглинати певну кількість 

пилу до досягнення гранично допустимої величини опору або погіршення 

ефективності його роботи. 
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ДЛЯ БМП-1,2 КОМПЛЕКСУ 

ЗАСОБІВ ЗОВНІШНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 І ІНТЕРАКТИВНОГО ЗВЯЗКУ ЯК ПЕРВИННИЙ 

КОМПОНЕНТ АСУ–ПОЛЯ БОЮ 

Москалець С.В.,  Жирний В.А., Бардін О.О. 

в/ч А4444, м. Чернігів 

 

Точка зору про те, що в умовах сучасного бою, у зв’язку зі слабким 
броньовим захистом, БМП живе не більше 15 хвилин є дуже поширеною. В той 

же час, влучний постріл у напрямку оператора ПТРК, вмілий маневр із 

застосуванням димового захисту, координація і взаємодія в межах бойового 

підрозділу, надійний зв’язок – продовжує життя у бою та після нього.  
Бачення поля бою, встановлення факту прицілювання з боку ворога та 

активна протидія є важливим фактором живучості БМП. У порядку обміну 

думками, а також ураховуючи фактор наявності в Україні декількох 

альтернативних розробок, пропонується обговорити доцільність оснащення 
БМП-1,2 додатковим спостережним обладнанням та відкриття НДР, яке 

об’єднало би співвиконавців у напрямку таких розробок: 

1. Реєстратор модульованого лазерного випромінювання з визначенням 

напрямку випромінювання з довжиною хвилі 1,06 і 1,54 мкм. 
2. Реєстратор модульованого лазерного випромінювання з визначенням 

напрямку випромінювання з довжиною хвилі 10,6 мкм. 

3. Модульна метеостанція, для корегування вогню в якої напрям 

і швидкість вітру розраховуються за допомогою секторальних датчиків тиску.  
4. Лазерна, дистанційно керована, стробувальна гармата для ставлення 

завад ворожим засобам оптичного спостереження, далекомірам, прицілам 

тощо.  

5. Відеокамери зовнішнього колового огляду з імпульсним освітленням, 
а також сканувальний акустичний радар з автоматичним аналізом спектра 

сигналів. 

Ураховуючи, що вказане обладнання, у більшості своєї, існує на рівні 

роботоспроможних лабораторних макетів у різних виконавців і його необхідно 
вдосконалити згідно з вимогами до військових приладів, пропонуємо НДР має 

враховувати інтереси всіх співвиконавців і забезпечити їх зацікавленість.  

Справа в тому, що в межах однієї наукової або виробничої структури 

виконати вказані розробки, провести випробування, ставлення на озброєння та 
забезпечити серійний випуск дуже складно. Тому відкриття комплексної, 

наукової теми “АСУ-поля бою”, яка об’єднала б як науковців, так 

і виробничників на основі держзамовлення, є дуже актуальним. 

Це також поставило б на практичні рейки роботи зі створення багатої 
функціональної, універсальної системи керування вогнем з елементами 

штучного інтелекту й автоматичного розпізнавання образу для швидкої 

ідентифікації і ураження об’єктів на полі бою. Подібна система після її 

впровадження дозволяє реалізувати принцип – першим побачив, першим 
зробив постріл, першим влучив і знищив. Це ї є найкраща броня. 
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РОЗРОБКА РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ 

ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

Нагачевський В.Й., к.т.н., Дутко О.М. 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного, м. Львів 

 

Проблеми удосконалення системи відновлення озброєння і техніки 

відносяться до категорії загальнодержавних. Розроблення, створення чи 
удосконалення систем відновлення являється одним з основних напрямів 

підвищення результативності ремонту і, відповідно, ефективності дій 

інженерних військ. 

Для знаходження вірних рішень в розроблення нових, оцінюванні 
існуючих ремонтних органів і систем відновлення стає недостатньо 

ефективним метод “локального вирішення завдання”, що застосовується коли 

виробництво, ремонт, постачання, ведення бойових дій, бойова і спеціальна 

підготовка та інші функції військової частини як єдиного організму 
розглядається без взаємної ув’язки. В сучасних умовах, для знаходження 

найбільш ефективних вирішень багатьох завдань, у тому числі і завдань 

розроблення і дослідження ремонтних органів, як підсистеми системи 

відновлення техніки, необхідно використати системний підхід. Суть 
системного підходу застосовано до ремонту техніки і озброєння полягає 

в тому, що ремонт зв’язується з поведінкою, станом і цілями, що стоять перед 

інженерними військами в цілому або окремими з’єднаннями та частинами 

інженерних військ. Однак, необхідно врахувати, що збільшення спектру 
застосування інженерних військ, тобто не тільки під час ведення бойових дій,  

а і, наприклад, у миротворчих операціях, під час ліквідації наслідків катастроф 

потребує негайного реагування в структурі ремонтних органів і навіть 

створення по ходу виконання завдань систем відновлення техніки, ремонтних 
органів, що забезпечать своєчасне повернення до строю інженерної техніки, 

яка вийшла з ладу. 

До ремонтних органів висуваються такі вимоги: 

забезпечити виконання частинами і підрозділами інженерних військ 
завдань інженерного забезпечення, підтримання техніки в справному 

(роботоспроможному) стані і своєчасному її відновленню (ремонту); 

виконання ремонтних робіт в польових умовах із мінімальними витратами 

часу, праці та засобів; укомплектованість сучасним, високопродуктивним, 
універсальним обладнанням, що відповідає умовам його застосування; 

постійна готовність до виконання функціональних завдань відповідно до 

призначення; можливість ешелонування з збереженням технологічної 

самостійності; можливість виконання своїх функціональних завдань в будь-
яких умовах і в будь-який час, мінімальні невиробничі витрати часу; наявність 

відповідних тактиці використання, функціональному призначенню та місцю 

в шикуванні військ, засобів зв’язку і управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ 

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ШТАБУ 

Назаркін В.М. 

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 
м. Київ 

 

У доповіді показано, що у даний час при плануванні багатонаціональних 

операцій за участю військ (сил) Збройних Сил України не вистачає матеріалу 
щодо організації роботи та виконання завдань за призначенням. Аналіз 

проведення підготовки офіцерів спільного штабу Українсько-Польського 

миротворчого батальйону підтвердив той факт, що офіцери Збройних Сил 

України не в повній мірі усвідомлюють специфічні штабні терміни, що 
використовуються в процесі планування будь-яких операцій підрозділами 

НАТО. Важливим фактором детального розгляду оперативного процесу 

планування є також його використання в операціях, що проводяться під егідою 

ООН. Відповідно знання оперативного процесу планування (ОПП) є важливим 
елементом підготовки офіцерів багатонаціональних штабів ООН і НАТО. 

Характерну інформаційну проблему створюють розкриття планів ОПП на рівні 

штабу військового підрозділу та вище (оперативному та стратегічному рівнях). 

Наявність достатньої інформації зазначених рівнів не відповідає на чисельні 
питання щодо проведення цього процесу на тактичному рівні – рівні штабу 

батальйону (бригади). Метою доповіді є обґрунтування особливостей ОПП на 

тактичному рівні. Представлені основні особливості процесу планування 

операцій багатонаціональних штабів ООН і НАТО.  
У ході планування операції командир і його штаб повинні відповісти на 

такі питання: 

– які військові умови повинні бути досягнути для виконання стратегічних 

і оперативних завдань миротворчої операції; 
– яка найбільш сприятлива послідовність дій для досягнення цих завдань;  

– яким є найбільш оптимальне використання військових ресурсів для 

здійснення цієї послідовності дій; 

– чи є приємним ризик, що очікується. 
Певне планування операцій вимагає розуміння таких визначених 

концепцій та елементів операційного моделювання, як: 

– “центри ваги” (Centers of Gravity); 

– “рішучі точки” (Decisive Points); 
– “прямий” і “обхідний” підходи (Direct and Indirect Approach); 

– момент “кульмінації” (Culmination); 

– операційна пауза (Operational Pause); 

– підтримання “темпу” (Tempo); 
– варіанти дій і слідства (Branches and Sequels). 

При цьому необхідна адаптація основного керівного документа НАТО 

“Керівництво з оперативного планування” (Guidance for Operational Planning), 

яке розкриває основні поняття та структуру прийняття рішення командира на 
операцію (планування бойових і інших дій) за стандартами НАТО. 

 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

117 

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПОДОЛАННЯ МІННО-ВИБУХОВИХ 

ЗАГОРОДЖЕНЬ 

Нанівський Р.А., Ємельянов О.В. 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного, м. Львів 

 

Загальновідомим є факт, що людство ще з давніх часів широко 

використовувало фортифікаційні споруди для оборони фортець. Під час 
першої світової війни для боротьби з танками було розроблено протитанкові 

міни і з цього моменту розпочалася “ера” мінно-вибухових загороджень 

(МВЗ). Всі міни мали на меті виведення з ладу техніки або екіпажу противника 

та затримку противника і скерування його руху у потрібному напрямку. 
З появою протитанкових мін з’явилась необхідність в засобах подолання цих 

загороджень. Світові лідери, такі як Британія, США, Франція, Германія, СРСР 

розпочали розроблення засобів подолання МВЗ. 

На озброєнні Збройних Сил України (ЗСУ) стоять засоби подолання МВЗ, 
виготовлені за часів СРСР. Розпочнемо огляд з засобів пророблення проходів 

у мінних загородженнях вибуховим способом. Принцип дії полягає у динаміч-

ній дії вибуху заряду вибухової речовини на підривник або саму міну, що 

приводить до ініціювання підриву або пошкодження самої міни. У ЗСУ 
знаходиться два типи установок розмінування протитанкових мін це УР-77 та 

УР-83П. Ширина гарантованого проходу 6 м. Перевагою даного способу 

є швидкість пророблення достатнього для проїзду техніки проходу. Недоліком 

даного способу є те, що цей спосіб не гарантує 100% очищення від мін.  
Механічні засоби подолання поділяються на колійно-ножові та колійно-

каткові. 

До колійно-ножових відносяться КМТ-6, КМТ-8, КМТ-10, які працюють 

за принципом плуга. Під час роботи робочий орган занурюється в ґрунт і 
відводить від гусениці все, що потрапляє під його дію, зокрема і міни. До 

плюсів такої системи можна віднести невелику масу, швидкість монтажу та 

демонтажу. До недоліків необхідно віднести низьку вибухостійкість, 

неможливість тралення мін, які встановлені в стан невилучення, підвищене 
спрацювання підшипників передніх катків через додаткову вагу тралу та 

невелику швидкість тралення.  

До каткових відноситься трал КМТ-7. Принцип дії тралу є натиск на 

підривник міни важким робочим органом. До плюсів даного тралу можна 
віднести простоту конструкції, відносно велику швидкість тралення, високу 

ймовірність спрацювання мін. До недоліків відноситься низька 

вибухостійкість, ускладнений рух машини через велику масу тралу, 

ускладнений ремонт тралу в бойових умовах, перевитрата пального машини. 
Отже, проаналізувавши всі наявні засоби пророблення проходів у мінних 

полях можна зробити висновок, що необхідно створити такий трал, щоб 

знизити недоліки існуючих зразків. Тому на основі тралу КМТ-7 пропонується 

замінити важкі катки на більш легкі сталеві диски, виконані у формі напівсфер, 
а необхідну вагу притискання отримати від використання торсійних валів. 
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ПИТАНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАВДАНЬ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ХОДІ ВЕДЕННЯ 

ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

Наріжний О.Б., Блекот О.М. 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

м. Київ 

В умовах проведення ЗС України Операції Об’єднаних Сил (ООС) однією 

з нагальних завдань є надання комплексного оцінювання екологічного стану 
військового об’єкту, його впливу на природні екосистеми та впровадження 

заходів щодо забезпечення екологічної безпеки під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру (НСТХ) в зоні конфлікту. Це 

обумовлює актуальність обраного напряму дослідження, щодо організації та 
здійснення завдань забезпечення екологічної безпеки під час ліквідації 

наслідків НСТХ у ході ведення ООС.  

Отже, метою роботи є визначення завдань, розробка та обґрунтування 

рекомендацій з удосконалення організації робіт із ліквідації наслідків НСТХ 
у ході ведення ООС. 

Слід зазначити, що основна небезпека в умовах конфлікту пов’язана 

з можливістю забруднення навколишнього середовища через аварії та серйозні 

порушення роботи на промислових та інших підприємствах регіону. В ході 
конфлікту неодноразово були зафіксовані випадки пошкодження 

інфраструктури та від’єднання від електропостачання вугледобувних 

підприємств, порушення роботи систем і об’єктів водопостачання та 

водовідведення, ускладнення поводження з твердими відходами, особливо 
уздовж лінії зіткнення, порушення поверхневого шару ґрунтів тощо. 

Таким чином, під час проведення дослідження були визначені та 

враховані основні джерела походження забруднень навколишнього 

середовища в зоні конфлікту, а саме: безпосереднє забруднення внаслідок 
бойових дій; забруднення від промислових підприємств; порушення режиму 

експлуатації і затоплення шахт; проблеми водопостачання, водовідведення та 

видалення відходів.  

Отже, проаналізовані можливий характер та масштаби імовірних НСТХ 
у районі Донецької та Луганської областей. За результатами дослідження виз-

начені сили та засоби, які мають залучатися до здійснення завдань забезпе-

чення екологічної безпеки, розроблені й обґрунтовані рекомендації з удоскона-

лення організації робіт під час ліквідації наслідків НСТХ у ході ведення ООС. 
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і ВБ України, 2006. – 424 с. 

4. Наказ МОУ № 396 від 2015 р “Про затвердження Положення про організацію 

екологічної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України” 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗС УКРАЇНИ 

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Новічонок С.М., Усачова О.А., Теретьєва І.В.,  

Романюк А.О.  

Харківський національний університет Повітряних Сил  

ім. І. Кожедуба, м. Харків 

 
Успішне виконання заходів електротехнічного забезпечення  військ (Сил) 

є можливим лише за наявності системи планування та контролю, що здатна 

поєднати у часі та просторі діяльність різнорідних за своїми завданнями 

виконавчих підрозділів з великою кількістю різної за своїми властивостями 
техніки.  

Забезпечення стаціонарних об’єктів ЗС України електричною енергією 

здійснюється від стаціонарних систем електропостачання (СЕП). На відміну 

від пересувних СЕП, стаціонарні системи електропостачання часто мають дуже 
розвинену просторову структуру, яка до того ж має перетини з комунікаціями 

інших інженерних систем. Через зазначені причини виконання обслуговування 

та ремонту таких СЕП ускладняється. Обмеженість сил і засобів ремонтних 

органів також здійснює негативний вплив на технічну готовність СЕП. У цих 
умовах дослідження, що направлені на полегшення й удосконалення процесів 

обслуговування та ремонту СЕП, є актуальними.  

Одним із шляхів зменшення впливу факторів, зазначених вище, 

є впровадження у процес експлуатації СЕП технології геоінформаційних 
систем (ГІС). 

Технологія ГІС надає потужні інструментальні засоби з інтеграції даних 

різних типів з їхнім повноцінним аналізом, моделюванням і поданням на 2D 

і 3D картах, по взаємодії з багатьма інформаційними системами  
й платформами в тому числі автоматизованими системами управління. Цей 

функціонал щонайкраще підходить для керування такими складними 

комплексами з розвиненою просторовою структурою, якими є СЕП 

стаціонарних об’єктів. 
Застосування ГІС у військовій галузі вже пропонується провідними 

країнами світу. Зокрема американська компанія ESRI пропонує відповідну 

систему для Повітряних Сил. У Повітряних Силах Збройних Сил України теж 

ведуться розробки у цьому напрямку. Зокрема в НЦПС ХНУПС запропоновано 
використання ГІС SAS.Planet для організації відновлення систем 

електропостачання аеродрому після впливу противника. Динамічна прив’язка 

обстановки до геодезичних даних дозволяє полегшити проведення відповідних 

розрахунків та зменшити час отримання відповідних рішень, що позитивно 
впливає на підтримання необхідного рівня технічної готовності 

електротехнічних засобів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ЗНІМКІВ 

ПОВІТРЯНОЇ РОЗВІДКИ 

Олізаренко С.А., д.т.н., с.н.с.1; Матющенко О.Г.2; 

Науменко М.В., к.т.н., с.н.с. 2 
1Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків  

2Харківський національний університет Повітряних Сил 

ім. Івана Кожедуба, м. Харків  
 

У сучасних умовах проведення операції Об’єднаних сил виникає 

необхідність у підвищенні ефективності автоматизованої обробки даних 

повітряної розвідки, в тому числі отриманої з безпілотних літальних апаратів. 
Це вимагає модернізації відповідного математичного забезпечення шляхом 

упровадження методів і моделей штучного інтелекту, здатних забезпечити 

ефективне вирішення завдань дешифрування цифрових аерофотознімків 

(насамперед, виявлення та класифікації об’єктів, наприклад, на основі 
семантичної сегментації матеріалів оптико-електронної повітряної розвідки). 

Підходи до дешифрування аерофотознімків, що засновані на використанні 

методів і моделей штучного інтелекту, невпинно продовжують свій розвиток. 

У найближчий час особливу роль у завданнях автоматичного дешифрування 
зображень повітряної розвідки будуть відігравати інтелектуальні технології, 

що засновані на використанні сукупності методів і моделей глибоких 

нейронних мереж та Deep Learning. 

На сьогодні однією з найбільш ефективних моделей глибоких нейронних 
мереж, що використовуються для семантичної сегментації, є нейронні мережі 

з топологією типу U-Net. У роботі розглянуто підходи до застосування 

модифікованої моделі U-Net з використанням підходів трансферного навчання 

для вирішення завдань інтелектуальної обробки даних повітряної розвідки. 
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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРУЖИННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕХНІКИ ВІБРАЦІЙНОЮ ОБРОБКОЮ 

Пелех М.П., Петрученко О.С., Сокульська Н.Б. 

Національна академія сухопутних військ  

імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів 

 

Одним із основних факторів підвищення ефективності об’ємної обробки 

деталей є створення нових конструкцій машин, що інтенсифікують процес. 
Застосування нових конструктивних елементів і вузлів, зокрема у вібраційних 

машинах, вимагає теоретичного та експериментального дослідження їх 

кінематичних та технологічних характеристик, пошуку шляхів вдосконалення 

кінематичної схеми машин та вибору оптимальних режимів її роботи. Цій 
проблемі присвячено, зокрема, роботу [1], в якій різноманітні її аспекти 

досліджувались теоретичними та експериментальними методами. 

Серед питань, на яких зосереджується увага авторів, є вивчення руху 

робочого середовища та його взаємодія з оброблюваними деталями. 
Аналізуючи взаємодію оброблюваних деталей з робочим середовищем, 

встановлено, що під час оброблення штучних деталей у закріпленому стані, 

відносна швидкість, а також сила взаємодії збільшується, а відповідно 

інтенсифікується технологічний процес. Найоптимальніші параметри 
отримують під час обробки пружинних елементів в обертовому пристрої, 

оскільки їх рух відбувається в напрямку, протилежному до руху робочого 

середовища і швидкість різання дорівнюватиме сумі приведених швидкостей 

робочого середовища і пристрою з деталями. Ефективність обробки залежить 
від багатьох факторів, основними з яких є режим обробки; маса оброблюваних 

деталей і абразивних тіл; спосіб закріплення оброблюваних деталей  

у контейнері. Деталі в контейнері можна розмістити трьома способами: 

1) деталі в контейнері перебувають у вільному стані і в процесі 
оброблення переміщуються разом з абразивними, застосовується під час 

оброблення дрібних деталей із метою зняття задирок і затуплення гострих 

країв; 

2) деталі закріплюються нерухомо і в процесі оброблення здійснюють 
коливання разом із контейнером, взаємодіючі з абразивними тілами. Цей 

спосіб є найпридатнішим під час оброблення габаритних деталей. Закріплення 

деталей дозволяє уникнути співударів між деталями; 

3) деталі закріплюють в спеціальних пристроях (обкатниках) і, залежно 
від конструкції робочих поверхонь, обкатника можуть рухатись як у напрямку 

напрямленого руху абразивних тіл, так і проти нього. 

Ця методика придатна для розрахунку та конструювання вібраційних 

машин із дебалансним приводом і дає змогу ефективно використовувати 
допоміжні пристрої для закріплення деталей та інтенсифікації технологічного 

процесу. 

Література 
1. Власов В.А. Обработка деталей свободными абразивами в вибрирующих 

резервуарах. / Власов В.А. – К.: Вища шк., 1975. – 188 с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІН 

ШВИДКОГО ТВЕРДНЕННЯ 

Пєтухов Р.А. 

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків 
 

Основним завданням аварійно-рятувальних підрозділів під час ліквідації 

аварій, пов’язаних з розлиттям летючих токсичних рідин, є проведення заходів 

для запобігання поширенню парів пролитої токсичної рідини у просторі. Цього 
можна досягнути низкою способів. Найбільшого поширення набув метод 

ізоляції поверхні пролитої токсичної рідини повітряно-механічною піною [1]. 

Але такий метод не забезпечує ефективного вирішення цієї проблеми. 

Аналіз літератури дозволяє констатувати, що для усунення перелічених 
недоліків повітряно-механічних пін найбільш раціонально як ізолюючі 

системи обрати піни із часом твердіння, що можливо регулювати [2]. Такі 

системи неодноразово були розглянуті в роботах [2, 3], як засоби 

пожежогасіння [2], або як засоби ізоляції поверхні горючих рідин [3].  
Раніше було досліджено гелеутворювальні системи (ГУС) та було 

встановлено декілька перспективних ГУС (KH2PO4 + Na2O·2,5SiO2 і NaHCO3 + 

Na2O∙2,5SiO2), які утворюють піни швидкого тверднення. Після цього було 

проведено низку дослідів для вивчення ізолювальних властивостей пін 
швидкого тверднення, де як каталізатори гелеутворення обрано амофос та 

вуглеамонійну сіль ((NH4)2CO3 + Na2O·2,5SiO2, NH4H2PO4 + Na2O·2,5SiO2). Як 

токсичну речовину було обрано бензол (С6Н6).  

Завдяки цьому вдалося встановити, що шар піни товщиною 4 см 
уповільнює випаровування бензолу з 6,05 г/год до 1,58 г/год, а концентрація 

бензолу над поверхнею піни в 4 рази менша, ніж концентрація над вільною 

поверхнею бензолу. Встановлено, що час існування пін можна змінювати від 

декількох годин до декількох діб, змінюючи товщини шару. 

Література 
1. Довідник рятувальника. / За загальною редакцією В. І. Балоги. Львів: 

СПОЛОМ, 2012. – 712 с. 

2. Вспененный гель кремнезема, применение вспененого геля кремнезема  

в качестве огнетушащего средства и золь-гель способ его получения: пат. 2590379 

Российская Федерация. №2015110625/05; заявл. 26.03.2015; опубл. 10.07.2016, Бюл. №19. 

3. Деденко, М.М. Исследование твердеющих пен, предназначенных для 

ликвидации последствий аварии на ОАО “Сибреактив”. [Текст] / М.М. Деденко, 

А.Я. Машович, О.М. Затдиянов/ Проблемы деятельности правоохранительных органов 

и Государственной противопожарной службы: Труды Всероссийской науч.-практ. конф. 

– Иркутск.: ВСИ МВД РФ, 2001. – С. 190–191. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ РАСТ (РАГ) ІЗ ВИЯВЛЕННЯ 

ТА ОЦІНЮВАННЯ РХБ ОБСТАНОВКИ, ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Писарєв С.А. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”,  м. Харків 

 

У світі використовується у промисловості, сільському господарстві і для 
побутових потреб близько 6 млн токсичних речовин, 60 тис. з яких 

виробляється у великих кількостях, в тому числі більше 500 речовин, які 

належать до групи небезпечних хімічних речовин об’єкти господарства, на 

яких використовуються НХР, є потенційними джерелами техногенної 
небезпеки – це так звані хімічно-небезпечні об’єкти. 

Методика оцінювання хімічної обстановки у разі аварій на ХНО 

використовується для оцінювання впливу на особовий склад частин 

(підрозділів), населення, вона є простою в обрахунку, потребує небагато 
вихідних даних; вид НХР; умови зберігання; вертикальна стійкість повітря; 

швидкість приземного вітру; температура повітря; характер місцевості; рельєф. 

Відповідно до завдання роботи визначено логіку програмування, 

викладено та описано у блок-схемах і сформовано технічні вимоги до 
програмного продукту. 

Використовуючи блок-схеми, відповідно до технічних вимог створених 

програмний продукт: “Програмне забезпечення для прогнозування хімічної 

обстановки і оцінювання боєздатності підрозділів під час дій військ в умовах 
аварії (руйнування) підприємств, які містять НХР ”. 

Створена програма протестована. Під час тестування вводились різні 

варіанти  метеоумов, виду рослинності і рельєфу, типу та кількості НХР; 

паралельно здійснено ручний підрахунок.  
Результати обрахунків порівнювалися, похибка не перевищувала 1%. 

Результати розрахунків виводились на мапу у вигляді визначених 

умовних позначень та текстових документів. Вони перевірялися у відповідних 

масштабах мапи та змінювались відповідно. 
Програма повністю відповідає технічним вимогам. 

Використання програмного забезпечення значно покращить роботу РАСТ 

(РАГ) з виявлення та оцінювання РХБ обстановки.  

Таким чином, результати роботи мають практичне спрямування та дають 
можливість провести модернізацію програмно-інформаційного забезпечення 

і технічного переоснащення РАСТ (РАГ), що приведе до скорочення особового 

складу, зменшення часу на проведення розрахунків, підвищить точність, 

оперативність та достовірність інформації про РХБ обстановку. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СФЕРІ КОСМОСУ  

Пічугін М.Ф., к.військ.н., професор; Рибачук О.І., к.т.н., доцент 

Харківський національний університет Повітряних Сил  
імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

Аналіз бойових дій протягом сучасних військових конфліктів 

переконливо свідчить про широке застосування провідними країнами світу 
в інтересах Сухопутних військ космічних систем військового призначення 

(ВКС). Це обумовлено тим, що ВКС можуть забезпечити безперервність  

і скритність застосування, мають високу інформативність та ефективність, їх 

можна застосовувати в мирний час та в умовах гібридної війни або в умовах 
потужної протиповітряної оборони. 

Тому, незважаючи на те, що Україна не має власних ВКС, на даний час 

існує реальна можливість з високою ефективністю використовувати для потреб 

Збройних Сил України ресурси космічних систем подвійного призначення 
союзників і країн-партнерів, а також потенціал власної космічної галузі.  

Для ефективного застосування ВКС в інтересах Збройних Сил України як 

військові, так і представники промисловості й представники країн-партнерів 

мають ураховувати низку специфічних вимог та особливостей. 
Таким чином, розробка й уведення військових стандартів у сфері космосу 

допоможе створенню прозорих і гармонічних відношень між військовими 

споживачами та виробниками космічної галузі. 

В доповіді проведено аналіз державних стандартів, а також розроблених 
і введених на сьогодні військових стандартів, які стосуються космічної галузі, 

показано, що на сьогодні діє достатня нормативна база розроблення та 

введення військових стандартів. Причому переважна більшість розроблених 

стандартів у космічній галузі та тих, що планується розробити, стосується 
виключно термінології. 

Обґрунтовано необхідність розробки стандартів, які встановлюють 

стандартні процедури управління, взаємодії військових підрозділів, отримання, 

зберігання, обробки, передачі, захисту інформації під час застосування ВКС за 
призначенням. 

Акцентовано увагу на те, що під час розробки нових військових 

стандартів необхідно звернути увагу насамперед на їх відповідність 

нормативній базі, на недопущення дублювання термінів з уже введеними 
державними стандартами й переобтяження військових стандартів сторонньою 

інформацією, яка безпосередньо не стосується ВКС. Особливу увагу слід 

звернути на максимально можливе врахування вимог стандартів та 

доктринальних документів НATO, які регламентують космічне забезпечення 
бойових дій. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУП 

КОСМІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

Пічугін М.Ф., к.військ.н., професор; Таран І.А., к.т.н. доцент;  

Кожушко Я.М., к.т.н.; Рєзніков Ю.В., к.т.н., с.н.с.; Козлова О.В. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Досвід збройних конфліктів свідчить, що важливою складовою 

інформаційного забезпечення, яка реалізовується у провідних країнах світу, 
є космічна підтримка діяльності збройних сил (ЗС). 

Космічне спостереження за об’єктами військ (сил) противника та задани-

ми районами є найбільш важливим завданням космічної підтримки. За відсут-

ності власного орбітального угруповання космічних апаратів (КА) виникає 
необхідність у обґрунтуванні необхідної кількості та видів космічних засобів, 

які було б доцільно залучити для здійснення космічної підтримки всіх видів 

діяльності ЗС: оцінювання просторових показників району спостереження, 

часових щодо оперативності оновлення інформації та своєчасності виявлення 
змін обстановки, а також імовірнісних щодо можливості виявлення таких змін 

з використанням визначених засобів космічного призначення. 

Забезпечення командування інформацією приводить до необхідності 

створення додаткових структур для її добування. Так, в провідних країнах 
світу розвивалося геоінформаційне забезпечення військ, поруч із 

організаційними структурами – групами космічної підтримки (ГКП) – 

створювалися інтегровані міжвидові системи розвідки і зброї. КА розвідки 

практично в реальному масштабі часу виявляють місцерозташування цілей та 
отримані дані про цілі після оброблення передаються на пункти управління або 

безпосередньо на засоби ураження, що здійснюють одночасно дорозвідку та 

завдання вогневого удару. 

Головними завданнями ГКП мають бути оброблення і попередній аналіз 
інформації, що надходить від КА, а також організація доведення її до спожи-

вачів. Особливості покладених на ГКП завдань потребують включення до їх 

складу функціональних груп (обслуг) мобільних станцій прийому спеціальної 

інформації, мобільних комплексів тематичної обробки даних космічного 
спостереження, планування та оцінювати матеріалів космічного спостережен-

ня, зв’язку та АСУ, управління та забезпечення. ГКП зможуть брати участь 

у плануванні цільового застосування КА, вирішенні завдань космічної 

ситуаційної обізнаності, оперативній обробці інформації і координації її розпо-
ділення за пріоритетами. Для одержання якісних матеріалів мають застосову-

ватися КА з апаратурою високої та надвисокої просторової розрізненості. 

Досвід провідних країн світу доводить, що для своєчасного вирішення 

розвідувальних завдань державі необхідно мати космічне угруповання 
з кількох національних розвідувальних супутників або підключати до цього 

КА дистанційного застосування землі. Стосовно надання матеріалів космічної 

зйомки необхідно виділити низку вимог щодо оперативності надання даних та 

обмеженості доступу. Складним завданням є технологія подвійного викорис-
тання єдиного ресурсу. Причому діапазон подвійного доступу охоплює всі 

технологічні ланки – планування, добування і тематичний аналіз інформації. 
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ЗАДАЧА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ВИМІРЮВАННЯ ПОТОЧНИХ НАВІГАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ РУХУ  

Пустоваров В.В. 

Харківське представництво генерального замовника – ДКА України, 

м. Харків 
Досвід застосування військових підрозділів у сучасних конфліктах 

свідчить про те, що своєчасне визначення військових об’єктів, особливо 

рухомих, дозволяє своєчасно відреагувати на можливу загрозу. При цьому 
необхідно не тільки виявити об’єкт, а й визначити його навігаційні координати 

[1]. Кількість вимірювань потрібного навігаційного параметра руху 

військового об’єкта є величиною обмеженою з таких причин: 

– час спостереження об’єкта наземним радіотехнічним засобом (РТЗ) 
(тобто зона видимості цих засобів) є обмеженим; 

– величина мірного інтервалу огляду для кожного РТЗ є величиною 

скінченною, оскільки всі засоби є астатичними системами спостереження. 

У доповіді сформульоване завдання забезпечення оптимальних 
показників вимірювання поточних навігаційних параметрів руху військового 

об’єкта. Необхідно визначити кількість вимірювань потрібного навігаційного 

параметра на ділянці руху, щоб його величина відрізнялася від істинного 

значення не більше ніж на певну допустиму величину з імовірністю, не 
меншою заданої. 

Показано, що така завдання має низку особливостей. По-перше, воно 

виходить з того, що на малій ділянці спостереження об’єктів наземним РТЗ 

слід все ж таки забезпечити визначену ймовірність виконання бойового 
завдання. Цей факт пов’язаний із вибраним критерієм оцінки ефективності 

функціонування РТЗ. По-друге, осереднений розмір параметра надає 

можливість визначити місцезнаходження військового об’єкта у просторі. 

По-третє, величина ймовірності виходить з вимог до наземних засобів РТЗ, що 
викладені в загальних технічних вимогах до зазначених систем. По-четверте, 

під час обслуговування рухомих об’єктів наземними засобами РТЗ на перший 

план виходять питання, що пов’язані із забезпеченням заданої якості 

вимірювань поточних навігаційних параметрів руху і, як наслідок, 
забезпечення заданої кількості вимірювань таких параметрів. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що у разі 

збільшення дальності до військового об’єкта потрібно також збільшувати 

кількість вимірювань. Це пов’язано з тим, що інтервал лінійності з дальністю 
збільшується. Обґрунтовано, що кількість вимірювань зменшується у разі 

збільшення інтервалу дискретизації функції, яка описує поліном забезпечення 

оптимальних показників вимірювання поточних навігаційних параметрів руху 

військового об’єкта. Крім того, такий поліном, що пропонується в доповіді, 
дозволяє вирішити питання щодо відбракування аномальних вимірювань. 

 

Література 
1. Герасимов С.В., Коломійцев О.В., Пустоваров В.В. Особливості визначення 

точності вимірювань інерціальних приладів визначення координат // Системи 

управління, навігації та зв’язку. – 2018. – Вип. 6 (52). – С. 3-8. – doi: 

10.26906/SUNZ.2018.6.003. 
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УПРАВЛІННЯ ЯК ФУНКЦІЯ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ  

СИЛАМИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Ролін І.Ф. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харьківський політехнічний інститут”, м. Харків 
 

Наголошується на важливості удосконалення системи управління силами 

оборони, яка відповідатиме євроатлантичним стандартам і наводяться 
проблеми, які можуть гальмувати цей процес. Зокрема висвітлюється проблема 

відсутності спільної військової термінології.  

Проведено аналіз змісту базових понять, що застосовуються в державах 

Альянсу в сфері управління військами (силами). 
Обґрунтовано, що управління військами (силами) в документах ЗС 

України розглядається з точки зору суто процесного підходу. Воно подається 

як поняття не складне, оскільки є неструктурованим, не поділяється на 

елементи (як командна та як штабна функція) і не має типів. Терміни, як-то 
“Командування”, “Керівництво”, “Координування” (в контексті функцій 

командира) в бойових статутах і настановах ЗС України не визначені. Такий 

підхід до сутності цього важливого терміну значно звужує його розуміння,  

а в практичному плані не сприяє гнучкості командира (командувача) 
в реалізації його повноважень, зокрема, у взаємовідносинах зі штабом 

і підлеглими командирами в бойових умовах. 

Показано, що базовим терміном стосовно управління військами  

в операціях держав – членів НАТО наразі вважається “Command and Сontrol”. 
Він в керівних документах держав Альянсу розкривається широко 

і багатогранно, як поняття складне і таке, що відображає, з одного боку, істотні 

відмінні ознаки системи мислення та діяльності командирів (командувачів), 

з іншого боку – системи роботи штабів всіх ланок управління. Висвітлено 
відмінності принципів, методів і процедур в сфері управління військами 

(силами) у порівнянні з існуючими в силах оборони України. 

Пропонується розроблення та впровадження в силах оборони України 

стандарту військових термінів, який буде адаптованим до основних принципів, 
тактик та процедур держав Альянсу.  
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РОЛЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В РОЗБУДОВІ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ 

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Рябуха Ю.М., д.т.н., с.н.с.; Меленті Є.О., к.т.н. 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

Аналіз світового досвіду та вітчизняної практики свідчить про те, що 

стрімкий розвиток інформаційних технологій, сучасні надбання науково-

технічного прогресу в поєднанні з методами “гібридної війни” активно будуть 
застосовуватись противником під час планування, підготовки та здійснення 

диверсійно-підривних дій на об’єктах критичної інфраструктури. Звідси 

випливає, що форми й тактичні прийоми застосування як диверсійно-

розвідувальних груп, так і окремих диверсантів постійно 
вдосконалюватимуться та адаптуватимуться до дій в умовах посиленого 

антитерористичного та контррозвідувального режимів. 

З огляду на це, сили сектору безпеки та оборони України мають бути 

готові до сучасних викликів та загроз національній безпеці. Провідна роль 
в цій діяльності належить Службі безпеки України. Зокрема, як визначено 

статтею 19 Закону України “Про національну безпеку”, Служба безпеки 

України забезпечує державну безпеку, здійснюючи: протидію розвідувально-

підривній діяльності проти України; боротьбу з тероризмом; 
контрозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу 

і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, 

кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, об’єктів 

критичної інфраструктури; охорону державної таємниці. Таким чином, 
протидія розвідувально-підривній діяльності на об’єктах критичної 

інфраструктури є одним із важливих завдань, які покладаються на Службу 

безпеки України. Протягом останніх років Служба безпеки України показала 

себе як ефективний державний інструмент з протидії терористичним загрозам, 
розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб в умовах складної 

оперативної обстановки, в районі проведення бойових дій. Проте потребують 

вирішення питання щодо подальшого правового врегулювання системи 

захисту надважливих для держави об’єктів. 
У контексті розбудови загальнодержавної системи захисту об’єктів 

критичної інфраструктури доцільно залучити представників Служби безпеки 

України в якості експертів до проведення комплексного оцінювання загроз 

об’єктів критичної інфраструктури (насамперед, терористичні та диверсійні 
загрози) та координації діяльності всіх суб’єктів захисту критичної 

інфраструктури нашої держави.  

У доповіді наведено результати аналізу можливих загроз, надзвичайних 

ситуацій в умовах ускладнення оперативної обстановки. Під час дослідження 
й оцінювання таких об’єктів на предмет уразливості систем безпеки 

запропоновано використовувати модель загроз для типового об’єкту критичної 

інфраструктури. Використання такого підходу дозволить систематизувати 

можливі інциденти, з’ясувати причини їх виникнення та виробити ефективні 
заходи щодо забезпечення стійкості функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури. 
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ЗАХИСНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО 

СКЛАДУ ТА ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

Саввова О.В.1, Тимофєєв В.Д.2, Фесенко О.І.1, Воронов Г.К.1 

1Науково-навчальний інститут хімічних технологій та інженерії 
2Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

На сьогодні в умовах надзвичайних та кризових ситуаціях особливо 
гостро постає проблема необхідності постійного підтримання на високому 

рівні обороноздатності військових підрозділів та збереження цілісності 

й забезпечення функціонування спеціальної техніки. Одним із головних 

факторів вирішення цієї проблеми є  підвищення рівня захисту підрозділів, що 
може бути реалізовано шляхом впровадження нових ефективних захисних 

бронематеріалів. Однак, існуючі матеріали з високим рівнем захисту від 

кульового та осколкового ураження характеризуються високою  щільністю, яка 

обумовлює значну вагу таких бронеелементів, складністю та високою вартістю 
технології виробництва, що перешкоджає їх широкому застосуванню 

у підрозділах Збройних Сил України. Тому рішенням вказаної проблеми  

є розроблення інноваційних композиційних матеріалів для виготовлення 

бронеелементів, що поєднують комплекс важкосумісних властивостей: високі 
механічні властивості та відносно низьку щільність.  

Метою даної роботи є розроблення композиційних матеріалів на основі 

магнійалюмосилікатних стекол та дослідження їх експлуатаційних 

властивостей.  
Композиційні матеріали були отримані на основі магнійалюмосилікатної 

склокераміки, що одержували шляхом варки у корундових тиглях 

в електричній печі за температури 1600 °С з поступовим охолодженням в печі 

впродовж 12 годин, і наповнювачів – діоксиду цирконію стабілізованого ітрієм 
марки ДЦИ3 та карбіду кремнію марки 54 С, які вводили у кількості 5÷10 мас. 

ч на 100 мас. ч скла. Одержані композиційні матеріали за керамічною 

технологією в умовах низькотемпературної термічної обробки за 

температурних стадій: I стадія – 800÷850 ºС; II стадія – 1050÷1150 ºС, 
з тривалістю витримки 5 годин на кожній стадії, характеризуються об’ємною 

тонкодисперсною структурою з вмістом кристалічних фаз α-кордієриту або 

муліту у кількості близько 80 об. %. 

Встановлено, що розроблені ударостійкі композиційні  матеріали на 
основі високоміцних алюмосилікатних склокристалічних матеріалів із вмістом  

5 мас. % оксиду цирконію стабілізованого ітрієм або 10 мас. % карбіду 

кремнію у разі забезпечення щільно упакованої структури в умовах 

низькотемпературної двостадійної термічної обробки мають високі 
експлуатаційні властивості  (KCU = 5,8 ÷ 6,0 кДж/м2; HV = 10,0 ÷ 11,5 ГПа; 

K1C = 4,0 ÷ 8,0 МПа·м1/2, ρ ≈ 2,6 г/см3) та можуть використовуватися як основа 

під час розробки полегшеного композиційного елемента бронезахисту. 
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ГЕНЕРАТОР АЕРОЗОЛІВ ГАЗОДЕТОНАЦІЙНОГО ТИПУ 

Сакун О.В.1, Коритченко К.В., Сарай В.В. 
1Національний технічний університет “Харківський політехнічний 

інститут”, Національний університет цивільного захисту України, 

м. Харків 

 

На сьогодні в арміях світу гостро постала проблема із забезпечення 

компактними засобами аерозольного маскування, які є ефективними 
у видимому та тепловому спектрах випромінювання. Ця проблема зумовлена 

різким збільшенням масштабів застосування в ході сучасних бойових дій 

високоточної зброї та технічних засобів розвідки. Аерозольна протидія 

є ефективним і відносно низьковартісним способом захисту військ та об’єктів 
від ураження боєприпасами з головками самонаведення й від прицільного 

вогню іншими засобами.  

За конструкцією генератора аерозолів відомі системи аерозольного 

маскування поділяються таким чином: з газотермічними генераторами (димові 
машини ТДА-М, ТДА-2М, ТДА-2К (СРСР); з повітряними реактивними 

двигунами (генератори аерозолів M56 “Coyote”, M58 “Wolf” (США), димова 

машина ТДА-3 (РФ), машина ТМС-65 (СРСР); з пульсуючими повітряно-

реактивними двигунами (пересувні димові генератори M157A2 SGS, 
M1059 SGC, M1059A3 SGC “Lynx” (США), комплект бортових аерозольних 

генераторів БАГ (РФ).  

При цьому системи з газотермічними генераторами та з пульсуючими 

повітряно-реактивними двигунами не забезпечують маскування в дальньому 
інфрачервоному спектрі випромінювання, а з повітряними реактивними 

двигунами мають високу вартість. Наприклад, вартість спеціального 

обладнання генератора аерозолів M56 “Coyote” складає 150 тис. дол. США. 

Створений генератор аерозолів на основі нової технології стисненої 
детонації. Енергія для випаровування й розпилення аерозолетвірних сумішей 

отримується в результаті детонаційного згоряння вуглеводнів. Приготування 

стисненого паливо-повітряного заряду здійснюється за допомогою поршневого 

компресора. Запалювання заряду здійснюється іскровим розрядом. Частота 
пульсацій генератора становить 46 пострілів за секунду. Димова суміш на 

основі нафтопродуктів або порошковий склад подаються до ствола генератора 

в швидкісний потік продуктів детонації заряду.  

Аерозольний генератор, який пропонується, має низку переваг: висока 
ефективність маскування у видимому й тепловому діапазонах 

випромінювання; низька вартість – до 20 тис. дол. США; можливість 

використання різних димових сумішей (стандартні димові суміші, дизельне 

пальне, відпрацьоване мастило та інші); простота експлуатації; автономність 
генератора, що забезпечує різні варіанти його застосування. 

Основні ТТХ новітнього генератора аерозолівів: маса без заправки – 

300 кг; розміри Ш×В×Д – 0,5×0,5×1,5 м; витрата димової суміші – 

200–600 л/год; витрата порошкового складу – 300–400 кг/год; час підготовки 
до пуску – 10 с; час виходу на режим максимального димопуску – 5 с; 

обслуга – 1 ос.  
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У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Сальник Ю.П., к.т.н., с.н.с.; Пащук Ю.М., к.т.н. 

Національна академія Сухопутних військ 

імені гетьмана Сагайдачного, м. Львів 
 

Аналіз розвідувального забезпечення збройних сил провідних країн світу 

у всьому спектрі оперативного континууму свідчить про ключову роль 
національних і коаліційних інтегрованих систем розвідки, спостереження, 

виявлення, ідентифікації та визначення місцезнаходження об’єктів розвідки 

(ISTAR, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) у 

досягненні інформаційної переваги над опонентами. Застосування 
інтегрованих систем розвідки (ІСР), зокрема ISTAR, базується на 

концептуальних засадах “мережоцентричності” (Network Centric Warfare). 

Дані системи складаються з сенсорної, інформаційної та організаційної 

взаємопроникаючих підсистем. Визначальною характеристикою ІСР є 
“ущільнення” циклу інформаційно-управлінської діяльності, забезпечення 

здобування своєчасної, точної та достовірної розвідувальної інформації від 

органів розвідки, датчиків і сенсорів, розташованих на повітряно-космічних, 

морських та наземних платформах, її оброблення, аналіз, поширення 
(доведення) до відповідних ланок управління у терміни, максимально 

наближені до реального часу. 

З метою реалізації стратегічного напряму розбудови Збройних Сил (ЗС) 

України зі створення сучасної ефективної розвідки є нагальна потреба у 
впровадженні ІСР у рамках подальшої всебічної вертикальної та 

горизонтальної інтеграції джерел інформації, органів управління, розвідки, 

зв’язку та засобів ураження, створення єдиного інформаційно-комунікаційного 

простору ЗС України. Таке впровадження можливе лише поетапно, 
враховуючи реальний стан системи розвідки ЗС України. 

Насамперед необхідно розробити та прийняти необхідні концептуальні та 

доктринальні документи щодо впровадження ІСР. Зважаючи на наші 

можливості та ресурси, для України найбільш доцільною є концепція системи 
ISTAR, яка прийнята у низці країн Північноатлантичного альянсу, зокрема 

в Нідерландах. 

Також на першому етапі, пропонується створення розвідувального 

підрозділу ІСР, який включатиме всі елементи (компоненти) системи ISTAR 
і буде сумісним із відповідними підрозділами (частинами) збройних сил країн-

членів НАТО. 

Поза тим, створення на постійній основі груп управління ІСР у видах та 

окремих родах військ і сил ЗС України дасть змогу встановити необхідні 
системи зв’язку та інтерфейси для обміну інформацією та ефективної 

координації діяльності системи розвідки ЗС України. У цьому контексті 

важливим аспектом є забезпечення належної підготовки командирів та 

начальників, а також особового складу органів розвідки всіх рівнів управління 
ЗС України. 
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КРАЇН СВІТУ 

Сальнікова О.Ф., д.держ.упр., с.н.с., Іжутова І.В. 
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м. Київ 

 

Аналіз процесу розвитку озброєння та військової техніки свідчить про 
стійку тенденцію до підвищення ролі “інтелекту” у створенні новітніх засобів 

збройної боротьби. Беззаперечним є факт, що однією із перспективних 

тенденцій є зростання ролі інформаційної складової збройної боротьби. 

Інформаційні ресурси все у більшому ступені набуваються характеру 
стратегічних ресурсів будь-якої держави.  

Як результат, існує тенденція щодо підготовки та протидії до гібридних 

та мережево-центричних війн у провідних країнах світу, коли широко 

застосовуються новітні, високоточні системи озброєнь, інформаційні 
технології. Поле бою поширюється на інформаційний простір (включно 

з кіберсферою). Бойові дії ведуться переважно невеликими, технологічно 

оснащеними військовими підрозділами, широко застосовуються сили 

спеціальних операцій. Ключове значення має технологічна перевага над 
противником. Ядерна зброя відіграє роль фактору стримування. Збільшується 

вірогідність застосування сейсмічної і кліматичної зброї. Також, у провідних 

країнах світу спостерігається тенденція до збільшення ролі політичних, 

економічних, інформаційних методів протиборства у конфлікті. Виникає новий 
вид ведення війни DIME – конфлікти (Diplomacy – дипломатія, Information – 

інформація, Armed Forces – збройні сили, Economy – економіка). 

Останнім часом збройні сили провідних країн, насамперед США і держав-

членів НАТО, переходять до принципово нової форми воєнних дій, 
виникнення якої стало можливим завдяки досягненням в інформатизації 

військової справи та розвиненим системам тилового і технічного забезпечення. 

У Концепції створення єдиної інформаційної системи управління збройних сил 

США зазначено, що для ефективного ведення операцій необхідно створити 
систему інформаційного забезпечення, побудовану на основі принципу 

функціональної інтеграції розрізнених космічних, повітряних, наземних  

і морських інформаційних засобів з опорою на можливості глобальних 

телекомунікаційних мереж як воєнного, так і цивільного призначення. Це, на 
думку аналітиків, приведе до появи нової системної якості – можливості 

постійного спостереження за обстановкою у будь-якому регіоні світу, її 

своєчасної оцінки і точного наведення ударних засобів у будь-якому районі 

земної кулі для вирішення завдань як стратегічного, так і тактичного рівня. 
Отже, проведений аналіз показує, що перспективною тенденцією 

розвитку ЗС України є удосконалення системи управління ЗС України та 

іншими військовими формуваннями на основі їх всебічної інформатизації та 

створення інтегрованих автоматизованих систем управління і зв’язку. 
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ТЕРНАРНІ СПЛАВИ Fe-Co-Mo: ПЕРСПЕКТИВНІ КАТАЛІТИЧНІ 

МАТЕРІАЛИ 

Сачанова Ю.І., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю. 

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”, 

м. Харків 

 

Доповідь присвячено дослідженню електрокаталітичних властивостей 
тернарних сплавів на основі металів групи заліза, які цілком можуть бути 

конкурентами вже відомим платиновмісним каталізаторам. 

Покриви наносили в гальваностатичному режимі за густини струму 

3 А/дм2 на зразки зі сталі марки Ст3. Осадження здійснювали з цитратного 
електроліту складу, моль/дм3: 0,05 Fe2(SO4)3∙9H2O, 0,2 CoSО4∙7H2O, 

0,15  Na2SО4, 0,1 H3BO3, 0,4 Na3C6H5O7∙2H2O, 0,06 Na2MoO4∙2H2O, рН = 4,2 –

 4,4 [1]. Методом циклічної вольтамперометрії оцінювали каталітичну 

активність сплаву в реакціях окиснення етанолу за температури 25 °С 
у модельному лужному середовищі (0,1M NaOH + 1M C2H5OH).  

Порівняльні залежності 

циклічних вольтамперограм 

(ЦВА) електроокиснення 
етанолу на платиновому 

електроді та тернарному 

сплаві (Рис.1) свідчать про 

електрокаталітичну активність 
сплаву Fe-Co-Mo, a значення 

струму окиснення навіть вищі, 

ніж на платиновому 

електроді [2]. Наявність піків 
струму на ЦВА для сплаву 

Fe-Co-Mo та їх відсутність для 

Pt-електроду свідчить про 

електроокиснення етанолу на поверхні електроду, активним шаром якого був 
сплав Fe-Co-Mo. 

Отримані результати дозволяють дійти висновку про конкуренто-

спроможність гальванічних покривів Fe-Co-Mo в реакціях електроокиснення 

етанолу, що дозволяє розглядати їх як перспективні каталітичні матеріали для 
нової генерації паливних елементів, в яких застосування етанолу забезпечує 

підвищення енергетичних показників та реалізує екологічний імператив 

новітніх технологій.  

Література 
1. Yermolenko I.Yu. Composition, Morphology, and Topography of Galvanic Coatings 

Fe-Co-W and Fe-Co-Mo / I.Yu. Yermolenko, M.V. Ved, N.D. Sakhnenko, Y.I. Sachanova // 

Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12. – Р. 352. 

2. Karakurkchi A.V. Functional properties of multicomponent galvanic alloys of iron 

with molybdenum and tungsten / A.V. Karakurkchi, M.V. Ved’, N.D. Sakhnenko, I.Yu. 

Yermolenko, S.I. Zyubanova, Z.I. Kolupayeva // Functional Materials. – 2015. – Vol. 22, № 2. 

– P.181-187. 

 
Рисунок 1 – Циклічні вольтамперограми 

електроокиснення етанолу на платиновому 

електроді (1) та сплаві Fe-Co-Mo (2) 
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СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВОГНЕВИМИ ЗАСОБАМИ 

ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ 

Сачук І.І.1, к.т.н., с.н.с., доцент; Опенько П.В.2, к.т.н.; Калита О.В.1; 

Кравчук В.В.1; Тесленко В.О.1 
1Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Національний університет оборони України 

імені Івана Черняховського, м. Київ 

 

На сьогодні джерелами бойової радіолокаційної інформації (РЛІ) для 
командного пункту зенітного ракетного комплексу (ЗРК) малої дальності 

(зенітної ракетної системи (ЗРС) середньої дальності), є штатні радіолокаційні 

станції (РЛС) розвідки, що входять до складу відповідного командного пункту, 

та вищий командний пункт, оснащений відповідною автоматизованою 
системою управління. Використання спеціального програмного забезпечення 

“Планшет-ЗРВ” ускладнюється недостатньою точністю РЛІ. Процес 

забезпечення бойовою радіолокаційною інформацією командних пунктів, 

озброєних ЗРК малої дальності (ЗРС середньої дальності), визначає можливість 
здійснення централізованого автоматизованого управління вогневими 

засобами зенітного ракетного озброєння, а отже й ефективність системи 

зенітного ракетного прикриття. Розглянуто способи використання сучасних 

радіолокаційних станцій вітчизняного виробництва типу 79К6, 80К6, 35Д6М 
для інформаційного забезпечення управління вогневими засобами зенітного 

ракетного озброєння в залежності від отримання даних цілевказання від 

вищого командного пункту та боєготовності штатної РЛС розвідки командного 

пункту ЗРК малої дальності (ЗРС середньої дальності). У результаті їх аналізу 
сформульовано висновок про недоцільність заміни існуючих РЛС розвідки, що 

входять до складу командного пункту ЗРК малої дальності (ЗРС середньої 

дальності) на сучасні РЛС вітчизняного виробництва типу 79К6, 80К6, 35Д6. 

Доведено доцільність використання РЛС вітчизняного виробництва типу 79К6, 
80К6, 35Д6М як додаткової РЛС розвідки командного пункту ЗРК малої 

дальності (ЗРС середньої дальності) без зміни складу і структури відповідного 

командного пункту. Вибір конкретної РЛС вітчизняного виробництва 

обґрунтовується вимогами щодо складу та точності РЛІ, потенціалом  
і показниками мобільності сучасних РЛС вітчизняного виробництва та 

декількома іншими факторами. Отже, для інформаційного забезпечення 

командних пунктів ЗРК малої дальності та ЗРС середньої дальності слід 

використовувати різні РЛС вітчизняного виробництва. 
У доповіді, за результатами проведеного аналізу способів спряження РЛС 

вітчизняного виробництва типу 79К6, 80К6, 35Д6М з пунктами бойового 

управління, що входять до складу командного пункту ЗРК малої дальності 

(ЗРС середньої дальності), обґрунтовано доцільність їх під’єднання по каналу 
обміну інформацією з вищим командним пунктом із використанням 

спеціального автоматизованого робочого місця. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТИН 

(ПІДРОЗДІЛІВ) ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ У 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО  

полковник Сегеда С.П., доктор історичних наук, доцент.  
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

З перших днів проведення антитерористичної операції (АТО) науково-

дослідний центр воєнної історії Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховского (НУОУ) ініціював написання військово-історичного 
нарису про події на сході нашої держави. Центром підготовлена низка видань, 

в яких по роках розписана історія застосування частин та підрозділів Збройних 

Сил України у захисті територіальної цілісності держави в окремих районах 
Донецької та Луганської областей. Цей досвід є цінним для справи захисту 

нашої держави на сучасному етапі і майбутньому. Його вивчають іноземні 

партнери. Військовослужбовці отримали знання й практичні навички з відсічі 

та стримування російської збройної агресії. Важливо, що цей досвід 
зафіксовано і проаналізовано у науковій та навчальній літературі, яка написана 

науковими і науково-педагогічними працівниками НУОУ.  

Понад 30 відсотків постійного складу університету брали участь 

в антитерористичній операції, а згодом в операції Об’єднаних сил. У науково-
дослідному центрі воєнної історії участь в бойових діях брало 90 відсотків 

військовиків, тобто знання про стан справ на сході нашої держави наукові  

і науково-педагогічні працівники отримали безпосередньо і передають їх 

слухачам, застосовують у професійній діяльності. Наприклад, з 2014 року 
в НУОУ проходять семінари, конференції за участі слухачів, учасників 

антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил. Приклади застосування 

військових частин та підрозділів Збройних Сил України використовуються на 

командно-штабних навчаннях, що відбуваються в межах навчальних програм, 
на кафедрах університету за їх профілем видано підручники, навчальні 

посібники, в яких зафіксовано приклади (як позитивні так і негативні) відсічі 

та стримування російської агресії в окремих районах Донецької та Луганської 

областей. Наприклад, результати науково-дослідних робіт (НДР), що були 
підготовлені у науково-дослідному центрі воєнної історії, використовуються 

у навчальному процесі університету в лекціях із правового забезпечення 

діяльності Збройних Сил України, з воєнно-ідеологічних основ Української 

державності, застосування Сухопутних військ, оперативного мистецтва 

Повітряних Сил, попередження тероризму в Україні тощо. Використання 

зафіксовано в актах реалізації результатів НДР. Бойовий досвід, здобутий 

Україною ціною важких втрат, є цінним не тільки для нас, але й для світового 

співтовариства. Він необхідний, щоб завчасно виявити геополітичні амбіції 
Російської Федерації і вжити заходів для його локалізації. Цей досвід зібраний 

у “Білій книзі антитерористичної операції на сході України у 2014-2016 рр”, 

яку підготували науковці центру воєнної історії. Це видання, перекладене 

англійською мовою, було презентовано у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 
у жовтні 2017 року і отримало високу оцінку іноземних фахівців.    
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ЗАСТОСУВАННЯ НАШОЛОМНОЇ СИСТЕМИ ІНДИКАЦІЇ 

У БРОНЕТЕХНІЦІ  

Сенаторов В.М., Гусляков О.М., Веретнов А.О. 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 

техніки Збройних Сил України, м. Київ 

 

Проведення останніх міжнародних виставок озброєння та військової 

техніки, довели, що нашоломна система індикації (НСІ), яка була розроблена 
для авіації, широко застосовується у наземних зразках бронетехніки. Перевага 

такої системи перед бортовим індикатором у тому, що інформація зберігається 

перед очами оператора за довільного положення голови і може відповідати 

реальному напряму спостереження за умов комплексування із системою 
визначення повороту голови. Окрім того вивільнюється місце на приладній 

дошці бойового засобу, оскільки виключається ряд бортових приладів, що, 

у свою чергу, впливає на ефективність виконання бойового завдання.  

Основні завдання, що вирішуються НСІ у зразках бронетехніки: 
відображення в полі зору оператора растрової відеоінформації від оглядових 

телевізійних/тепловізійних систем для пошуку, виявлення та розпізнавання 

цілей у секторі 360°; відображення в полі зору оператора символьної/графічної 

інформації про стан систем бойових (транспортних) засобів, прицільних міток 
тощо. 

Проблематика конструювання НСІ пов’язана з вибором формувача 

зображення; розрахунками обраної оптичної схеми; раціональним 

компануванням індикатора на захисному шоломі оператора. Як формувач 
зображення може використовуватися мініатюрна електронно-променева 

трубка, рідкокристалічна матриця, матриця органічних світлодіодів,  плазмова 

панель, електронно-оптичний перетворювач. Оптична схема може будуватись 

на базі рефракторної, рефлекторної або голографічної оптики. Кожен тип 
формувача зображення і кожна принципова оптична схема мають свої переваги 

і недоліки, свої особливості компонування на шоломі. В роботі надані 

результати порівняльного аналізу принципових оптичних схем і формувачів 

зображення під час створення НСІ. Визначені показники приросту бойової 
ефективності, які можуть бути отримані у танкових підрозділах під час 

застосування НСІ.  

Досвід, набутий КП СПБ “Арсенал” під час створення НСІ “Щель-3УМ” 

і “Сура”, до складу яких входить малогабаритний нашоломний коліматорний 
індикатор, може бути використаний під час створення НСІ для вітчизняної 

бронетехніки у найближчий перспективі. Напрямом подальших досліджень 

є обґрунтування тактико-технічних вимог до основних складових НСІ. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ  

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Свистун В. І. 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

м. Київ 

 

Особливостями військово-професійної діяльності військовослужбовця 

в бойових умовах є те, що вона завжди непередбачувана, її завчасно неможна 
чітко спрограмувати; екстремальність умов спричиняє надмірну інтенсивність 

функціонування психіки й надзвичайне фізичне навантаження тощо. 

Одним із чинників, що впливає на функціональні можливості 

військовослужбовців під час виконання бойових завдань є витривалість – 
здатність стійко зносити значне фізичне, психологічне напруження, 

несприятливі умови, зберігати функціональні (фізичні й психологічні) 

властивості та боєздатність саморегуляцією й самоуправлінням, долати втому 

й тривало та ефективно здійснювати військово-професійну діяльність. 
Фізична витривалість має винятково важливе значення для виживання 

військовослужбовців в умовах бойових дій, оскільки уможливлює виконання 

ними значного обсягу рухової діяльності, тривале підтримування високого 

рівня інтенсивності рухової діяльності, швидке відновлювання сили після 
значних навантажень. Тому, для успішного виконання завдань 

військовослужбовцями та їхнього виживання в бойових умовах необхідна 

цілеспрямована підготовка. 

Розвиток навичок та вмінь виживання в бойових умовах 
військовослужбовцям забезпечує факультативний курс “Витримка та 

виживання на полі бою”, спрямований на опанування знаннями, вміннями 

організації індивідуальних, колективних дій в екстремальних умовах бойової 

діяльності, розвиток навичок і вмінь переносити значні фізичні 
й психоемоційні навантаження, долати вплив негативних чинників 

зовнішнього середовища, зміцнення й загартування, набуття методичних та 

практичних навичок управління підрозділами в умовах постійної зміни 

обстановки, здійснення маршів у пішому порядку за визначеними маршрутами 
та орієнтирами місцевості, пошуку різноманітних об’єктів, розвідки та 

встановлення мінно-вибухових загороджень, евакуації поранених, подолання 

водних та штучних перешкод в обмундируванні зі зброєю, прихованого 

розташування на місцевості тощо. Зазначений курс ґрунтується на результатах 
НДР “Обґрунтування способів виживання та дій військовослужбовців 

в екстремальних умовах” (2016 р.), здійсненої науковими та НПП навчально-

наукового Інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій 

НУОУ імені Івана Черняховського та щорічній апробації зі слухачами 
оперативно-тактичного рівня підготовки, курсантами ВЗВО й студентами ЗВО. 

НДР – науково-дослідна робота 

НПП – науково-педагогічні працівники 

НУОУ – Національний університет оборони України 
ВЗВО – військовий заклад вищої освіти 

ЗВО – заклад вищої освіти 
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МЕТОДИКА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 

ЗАХОДІВ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 

Семененко О.М. 1, Пекуляк Р.О. 1, Іванов В.Л.2, Науменко М.П. 2 
1Центральний науково-дослідний інститут ЗС України, 

2кафедра військової підготовки Національного авіаційного 

університету, м. Київ 

 
Сьогодні, в умовах безпосереднього залучення частин та підрозділів ЗС 

України до ведення бойових дій на сході країни, гостро стоїть вимога щодо 

забезпечення високого рівня готовності особового складу військових частин до 

виконання поставлених завдань. Підвищення вимог до рівня та інтенсивності 
бойової підготовки, а також до якості підготовки особового складу з одного 

боку, та обмеженість у ресурсах з іншого, формують завдання пошуку способів 

підвищення ефективності виконання планів бойової підготовки частин 

(підрозділів) ЗС України, а також ефективності використання коштів на заходи 
цих планів. Одним із шляхів вирішення такого завдання є надання 

планувальним органам інструментарію ефективного розподілу виділених 

фінансових ресурсів з метою підвищення обґрунтованості планів підготовки 

видів ЗС України та ЗС України в цілому за напрямом бойової підготовки як на 
етапі їх формування, так і під час їх безпосереднього виконання. 

Методика визначає послідовність дій щодо оцінювання ефективності 

виконання заходів бойової підготовки окремих частин, видів ЗС і ЗС України 

в цілому, а також розподілу виділених фінансових ресурсів на бойову 
підготовку з урахуванням показників рівня навченості особового складу частин 

у звітному періоді та пріоритетності напрямів фінансування. 

Основними елементами її новизни є те, що в ній зроблена спроба оцінити 

ефективність виконання планів підготовки ЗС України за напрямом “Бойова 
підготовка” не за показниками кількості виконаних заходів, а за показниками 

досягнутих рівнів навченості особового складу частин (підрозділів) видів ЗС 

України та ЗС України в цілому з урахуванням ефективності виконання планів 

бойової підготовки частин як похідної від рівня фінансування запланованих 
заходів бойової підготовки на рік. 

Розподіл фінансових ресурсів у Методиці реалізований шляхом 

вирішення завдання лінійного програмування з урахуванням визначених 

обмежень щодо рівня виконання заходів бойової підготовки та виділених 
фінансових ресурсів. 

Упровадження такого інструментарію в систему планування підготовки 

ЗС України надасть системі здатності завчасного врахування впливів 

різноманітних факторів на етапі формування планів підготовки ЗС України та 
гнучкого реагування на їх впливи під час їх виконання. 

 

Література 
1. Комаров В. С. Загальна структурно-логічна схема методики воєнно-

економічного обґрунтування планів бойової підготовки Збройних Сил України / 

В. С. Комаров, Р. О. Пекуляк // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗСУ.  2018. – № 2 (84). 

– С. 188–195. 
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС МЕРЕЖІ “ЯДЕРНОГО” ОСТРОВУ 
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Місюра О.М., к.т.н., с.н.с.; Поплавець С.І. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Сучасний етап розвитку промислового виробництва характеризується 

переходом до використання передової технології, прагненням домогтися гра-

нично високих експлуатаційних характеристик як діючого, так і проектованого 
обладнання, необхідністю звести до мінімуму будь-які виробничі втрати. 

Все це можливо тільки за умови істотного підвищення якості управління 

промисловими об’єктами, у тому числі шляхом широкого застосування 

автоматизованих систем управління (АСУ). 
АСУ технологічним процесом великих об’єктів підвищеного ризику експ-

луатації, включаючи атомні електростанції (АЕС), реалізується як розподілена 

за функціями і засобами система автоматизації з компонентами, взаємодіючи-

ми між собою й об’єктом за допомогою локальної обчислювальної мережі. 
Під час створення перспективної АСУ ТП АЕС нового покоління на 

основі методу обчислень “network calculus” розроблений і верфікований спосіб 

розрахунку тимчасових характеристик системи за гірших комбінаціях вхідних 

умов, що дозволяє скоротити термін створення АСУ технологічним процесом 
атомної електростанції, зменшити витрати й терміни валідації тимчасових 

характеристик системи. 

Для рішення поставленого завдання розроблений модуль “ядерний” 

острів АЕС, який дозволяє провести випробування роботи реактору в різних 
режимах, у тому числі аварійних. Під час розробки моделі застосований метод 

об’єктно-орієнтованого проектування й програмування з явним виділенням 

станів. Цей підхід дозволяє формалізувати написання програмного коду 

й висновок трасувальної інформації в термінах автоматів і станів. 
У програмному продукті моделюється ядерний реактор як фізична систе-

ма з безперервними параметрами й система керування стрижнями й теплоно-

сієм. Математична модель ядерного реактора побудована на основі відомих із 

відкритих джерел базових подань про роботу реактора й не претендує на 
повноту опису процесу. Система управління має можливість змінювати 

глибину занурення стрижнів в активну зону, а також швидкість циркуляції 

теплоносія. Залежно від положення стрижнів і швидкості подавання теплоносія 

залежать вихідні параметри реактора, що й має продемонструвати модель.  
Програмний продукт дозволяє використати Swіtch-технології під час 

розробки програми керування ядерним реактором. Ця технологія зручна для 

завдань керування об’єктами зі складним поводженням, оскільки під час 

використання автоматного підходу, зокрема, вдається підвищити централіза-
цію логіки керування. Інше достоїнство цього підходу полягає в тому, що код 

автоматних функцій є ізоморфним графові переходів автоматів, за яким цей 

код будувався. 

Таким чином, з’являється можливість не звертатися до текстів програм 
для того, щоб зрозуміти, як вони працюють. Для цієї мети досить розглянути 

відповідні графи переходів. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОТОЧНИХ 

РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Снісаренко А.Г., к.т.н., с.н.с. 

Харківський національний університет Повітряних Сил  

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 

У процесі застосування ракетних комплексів (РК) великої дальності дії 

особливо гостро ставиться питання щодо необхідності забезпечення 
потрібного рівня безпеки їх застосування. В даному випадку розуміється їх 

застосування за призначенням у суворій відповідності до керівних документів 

і, відповідно, із санкцією (дозволом) уповноваженої на це посадової особи. 

В доповіді проаналізовані специфіки умов експлуатації та особливостей 
бойового застосування РК, що дозволило сформувати дві групи загроз 

виникнення передумов здійснення несанкціонованих дій обслугою та 

несанкціонованих пусків (НСД/НСП): 

– загрози організаційного характеру;  
– загрози технічного характеру. 

Значною мірою нейтралізація загроз може бути здійснена за рахунок 

розроблення і впровадження системи захисту від НСД/НСП. 

Вирішення завдань формування вимог до функцій і складу завдань 
системи захисту від НСД/НСП має враховувати результати аналізу 

і систематизації загроз, характерних для конкретних типів РК. У результаті 

цього створюються необхідні умови для розроблення адекватної стратегії 

захисту, уточнення її основних принципів, і, як наслідок, визначення 
необхідного складу і комбінації відповідних методів і способів відбивання всієї 

сукупності актуальних загроз. 

У загальному випадку, стосовно специфіки РК можна виділити три 

основні групи методів захисту: 
– організаційні: розробка, впровадження нормативних документів та 

суворе дотримання їх вимог;  

– алгоритмічні: захист від спроб формування і введення в систему 

управління РК несанкціонованих наказів і команд управління, включаючи 
несанкціонований доступ до інформації бойового управління;  

– програмно-технічні: передбачають використання засобів, що 

дозволяють запобігти можливим негативним наслідкам, які виникають 

внаслідок проведення випадкових або навмисних (у т. ч. нештатних або 
помилкових) дій обслуги. 
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Розроблено методику дослідження системи підресорювання із 

неконсервативною силовою характеристикою на поздовжньо-кутові коливання 

підресореної маси колісних транспортних засобів спеціального призначення. 

За допомогою змінення основних її параметрів можна забезпечити найбільш 
оптимальні закони руху колісних транспортних засобів спеціального 

призначення вздовж криволінійних ділянок шляху чи шляху із нерівностями. 

Методика базується на використанні асимптотичних методів нелінійної 

механіки у поєднанні із спеціальними періодичними Ateb-функціями під час 
побудови розв’язків сильно нелінійних диференціальних рівнянь, які описують 

динаміку підресореної маси. Використання наведеного дозволило отримати 

систему звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, які описують 

амплітуду та частоту поздовжньо-кутових коливань підресореної маси як 
функцію основних силових параметрів системи підвіски. Саме вказані 

співвідношення можуть служити базою для створення програмного продукту 

керованої системи підресорювання. Аналізом останніх [2], зокрема, 

встановлено, що власна частота поздовжньо-кутових коливань підресореної 
маси із неконсервативним законом зміни відновлювальної сили системи 

підресорювання, а тому, такі характеристики руху, як комфортабельність 

перевезення людей чи вантажів, стійкість руху, керованість та ін., суттєво 

залежить не тільки від статичної деформації пружних амортизаторів, 
амплітуди коливань, але і від співвідношення між параметрами, які вказують 

на відхилення пружних властивостей системи підресорювання від лінійного 

закону. Отримані у роботі результати можуть служити базою для розв’язання 

не менш важливих завдань – дослідження динаміки підресореної маси під час 
руху транспортного засобу вздовж шляху із впорядкованою чи довільно 

розміщеною системою нерівностей. Достовірність основних результатів 

роботи підтверджується їх співпадінням у граничному випадку із відомими 

результатами [2] для більш простих законів зміни відновлювальної сили. 

 

Література 
1. Дербаремдикер А.Д. Самонастраивающийся амортизатор с программированной 

демпфирующей характеристикой / А.Д. Дербаремдикер, Р.А. Мусарский, И.О. Степанов, 

М.А. Юдкевич // Автомобильная промышленность. – 1985. – № 1. – С.13–15.  

2. Sokil B. Dynamic Effect of Cushion Part of Wheeled Vehicles on Their Steerability/ 

B.Sokil, O.Lyashuk, M.Sokil, P.Popovich,Y.Vovk and O.Perenchuk// International Jornal of 

Automotive and Mechanical Engineering. – 2018. – Vol.15, Issue 1. –  P.4880–4892  
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СИНТЕЗ МЕРЕЖ МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

Соловйова О.І., к.т.н.; Голубничий Д.Ю., к.т.н., доцент; 

Третяк В.Ф., к.т.н., доцент; Власов А.В., к.т.н. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

Оптимізація компонентів комп’ютерної мережі є дуже важливою оскільки 

комп’ютерна мережа становить собою складну систему й тільки за найбільш 

оптимальних компонентів цієї системи можна одержати якісну комп’ютерну 
мережу. Вона містить багато різних компонентів і підсистем. Тому розроблен-

ня інформаційної системи пошуку оптимальної топології комп’ютерної мережі 

на основі принципів еволюційного моделювання є актуальною задачею. 

Генетичний алгоритм – це проста модель еволюції в природі, реалізована 
у вигляді комп’ютерної програми. У ньому використовуються як аналог 

механізму генетичного спадкоємства, так і аналог природного відбору. При 

цьому зберігається біологічна термінологія в спрощеному вигляді. Щоб 

змоделювати еволюційний процес, згенеруємо спочатку випадкову популяцію 
– декілька індивідуумів із випадковим набором хромосом (числових векторів). 

Генетичний алгоритм імітує еволюцію цієї популяції як циклічний процес 

схрещування індивідуумів і зміни поколінь. На сьогодні відомі два основні 

шляхи вирішення таких завдань – переборний та локально-градієнтний. Щоб 
змоделювати еволюційний процес, генерується спочатку випадкова 

популяція – декілька індивідуумів із випадковим набором хромосом (числових 

векторів). Генетичний алгоритм імітує еволюцію цієї популяції як циклічний 

процес схрещування індивідуумів і зміни поколінь. 
Робота генетичного алгоритму є ітераційним процесом, який 

продовжується до тих пір, поки не виконаються задане число поколінь або 

інший критерій. На кожному поколінні генетичного алгоритму реалізується 

відбір пропорційно пристосованості, кросовер та мутація. Оскільки в завданні, 
що вирішується, елементами вибору є графові структури, то необхідна 

модифікація основних операторів генетичного алгоритму для роботи з такими 

структурами. В результаті отримана базова математична модель оператора 

мережного кросовера та математична модель оператора видалення комутатора. 
У доповіді запропоновано генетичний алгоритм, який доцільно 

застосовувати на мережах із великою кількістю вузлів. На етапі 

передпроектних досліджень він дозволяє одержати оптимальне рішення 

комп’ютерної мережі за найкоротший період часу. В якості результату роботи 
наведений програмний продукт “Синтез топології мережі”, який дозволяє 

розв’язувати задачу пошуку оптимального варіанта комп’ютерної мережі. 

Вихідними даними для завдання проектування є розміщення робочих місць, 

можливі місця розташування мережних пристроїв, шляхи проходження 
кабельних каналів, що використовуються в мережні технології, які визначають 

можливий набір пропускних здатностей каналів зв’язку. Принциповою 

особливістю запропонованої програми генетичного алгоритму для задач 

оптимізації топології мережі повинно стати уявлення в якості індивідів 
популяції різних структур мережі. В програмі для виконання цих дій 

використовуються різні форми. 
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ВИВЧЕННЯ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ  

У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Спілка О.С., Тимофєєв В.Д., Бобров О.Г., О.Сопітько  

Військовий інститут танкових військ Національного технічного  

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

У роботі розглянуто питання щодо системи передачі знань і навичок, 

набутих командирами, штабами і військами (силами) у ході підготовки та 
ведення бойових дій, як  головний фактор у навчанні майбутній офіцерів. 

Сучасні прояви бою вимагають відповідної підготовки курсантів, здатних 

професійно виконувати обов’язки в особливих умовах (антитерористичній 

діяльності, збройних конфліктах, локальних війнах, діях у складі миротворчих 
сил та ін.). 

Історія переконливо свідчить: перемагає той, хто краще і швидше засвоює 

досвід війни. Недооцінка використання бойового досвіду неминуче призводить 

до повторення помилок в організації ведення бою, знижує якість підготовки 
військ, темпи розвитку нових методів збройної боротьби. Підготовка курсантів 

на бойовому досвіді дозволяє підвищити їх професійну компетентність, 

подолати типові труднощі у бою. 

Одним із напрямів підготовки курсантів є навчання на бойовому досвіді 
отриманого в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської 

областей у 2014–2018 роках та з кінця квітня 2018 року – в операції 

Об’єднаних сил. 

Впровадження бойового досвіду в освітній процес істотно підвищує 
ефективність військово-професійної, спеціальної та психологічної підготовки 

курсантів під час реалізації таких педагогічних умов: 

– спрямованості використання бойового досвіду як одного із засобів 

забезпечення відповідності підготовки курсантів до змінених бойових умов 
(військова техніка, тактика, психологія воїна); 

– проектування в змісті військово-професійного, спеціального та 

психологічних курсів, у формах організації навчання ситуаційних завдань, що 

відображають сучасну військову техніку, тактику і психологію воїна в бою 
в особливих умовах; 

– спеціальна військово-професійна і психолого-педагогічна підготовка 

офіцерів, спрямована на оволодіння теорією і практикою вивчення, 

узагальнення та впровадження бойового досвіду; 
– спеціальна психологічна підготовка курсантів до ведення бойових дій. 

Вивчення, узагальнення та відбір бойового досвіду в підготовці офіцерів 

впливає на змістовну сторону навчання, що в майбутньому дозволить їм 

уникати повторення помилок і прорахунків в організації та веденні 
в подальшому бойових дій, домагатися перемоги без втрат, більш повно 

реалізовувати можливості особового складу, бойової техніки і озброєння. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ, ЯК 

ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ РОЗБУДОВИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Спілка О.С., Тимофєєв В.Д., Бобров О.Г. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного  

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Розбудова Збройних Сил України здійснюється  відповідно до Плану дій 

щодо впровадження оборонної реформи у 2016–2020 роках (дорожня карта 
оборонної реформи), який затверджений Міністром оборони України від 

15.08.2016 року. Одним із завданням, яке визначено у цьому Плані,  

є підвищення якості підготовки військових фахівців шляхом забезпечення 

вищих військових навчальних закладів` та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти сучасними і перспективними зразками озброєння та 

військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними комплексами 

з урахуванням сумісності з озброєнням збройних сил держав – членів НАТО та 

ЄС. Існуюча кількість наявного озброєння та військової (спеціальної) техніки, 
тренажери та навчально-тренувальні комплекси мають тривалі терміни 

перебування в експлуатації, морально та фізично застаріли, що не 

забезпечують підготовку особового складу в повній мірі до сучасних умов 

обстановки, способів та методів застосуванням військ (сил) щодо виконання 
завдань оборони держави (оборонних спроможностей). 

Тому метою розгляду і вирішення проблеми є в найкоротший час 

забезпечення постачання у вищі військові навчальні заклади та військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти сучасних і перспективних зразків 
озброєння та військової техніки, тренажерів та навчально-тренувальних 

комплексів, що підвищить ефективність системи військової освіти за рахунок 

удосконалення навчально-матеріальної бази, практичного спрямування 

навчання, впровадження в навчальний процес передових методик підготовки 
збройних сил держав – членів НАТО. 

Для вирішення такого завдання необхідно створити перспективну 

систему Озброєння Збройних Сил як основну складову сектору безпеки 

і оборони держави, яка буде займатися розробленням і впровадженням  
у виробництво нових перспективних зразків (комплексів, систем) озброєння та 

військової (спеціальної) техніки, тренажерів та навчально-тренувальних 

комплексів, закупівлею їх у державах – членах країн НАТО та ЄС, 

забезпечення ними вищі військові навчальні заклади та військові навчальні 
підрозділи закладів вищої освіти 

Очікуваним результатом розбудови Збройних Сил України буде 

підвищення ефективності системи військової освіти та якості підготовки 

військових фахівців відповідно до вимог професіоналізації сил оборони. 
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ПРОПОЗІЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ВИМОГ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ОВТ 

ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК, ПОШКОДЖЕНОГО 

ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

Старцев В.В.; Бровко М.Б.; Міхальова Л.В. 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 

 
Досвід відновлення ОВТ під час проведення ООС (АТО) довів 

пріоритетність завдань щодо  впровадження нових організаційно-технічних 

рішень та підходів до ремонту і відновлення ОВТ зенітних ракетних військ 

(ЗРВ) з урахуванням реальних умов її застосування, удосконалення структури, 
складу, можливостей ремонтно-відновлювальних органів (РВО), зокрема 

рухомої складової системи відновлення ОВТ – оснащення військових 

ремонтних органів за критерієм, по-перше, максимуму кількості ушкодженого 

ОВТ, що може бути відновлено безпосередньо в зоні воєнного конфлікту 
(бойових дій), по-друге, мінімуму кількості ушкодженого ОВТ, що потребує 

евакуації в ремонт до місць постійної дислокації або до ремонтних 

підприємств на тривалий час. 

Ремонтно-відновлювальні роботи на ОВТ ЗРВ мають здійснюватися  
відповідно до таких принципів: у першу чергу підлягають ремонту найбільш 

важливі для підтримання боєздатності частини ЗРВ зразки ОВТ, що 

потребують найменшого обсягу робіт; ремонт ОВТ у ході бойових дій 

виконується в обсязі, що забезпечує його роботоспроможність; силами 
і засобами частини ЗРВ виконується, як правило, поточний відновлювальний 

ремонт, а з підвищенням рівня ієрархії системи РВО збільшується обсяг 

ремонтних робіт; залучення значної кількості підготовлених фахівців із питань 

відновлення пошкодженого ОВТ ЗРВ в умовах ведення бойових дій у зв’язку 
з наявністю великої кількості різнотипних зразків ОВТ, до складу яких входять 

блоки, вузли, елементи, що не підлягають взаємному замінюванню; 

впровадження автоматизованої системи управління відновленням ОВТ для 

вирішення завдань оперативного управління, збирання, аналізу і оброблення 
потрібної інформації про стан ОВТ та його відновлення; впровадження 

сучасних уніфікованих засобів діагностування, технічного обслуговування та 

ремонту ОВТ ЗРВ замість морально застарілих; розроблення та ведення в дію 

документів, що регламентують питання організації діяльності РВО та 
виконання ремонтно-відновлювальних робіт на пошкодженому ОВТ під час 

ведення бойових дій; підвищення ефективності завантаження ремонтних 

потужностей РВО; розроблення методик оцінювання стану та можливостей 

відновлення ОВТ. 
Проведений в доповіді аналіз існуючої системи відновлення ОВТ ЗРВ 

дозволив визначити основні вимоги щодо організації та виконання ремонтно-

відновлювальних робіт ОВТ, пошкодженої під час ведення бойових дій, що 

визначають ефективність функціонування системи відновлення в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСУВ “СЛАВУТИЧ” 

Стужук П.І., кандидат військових наук 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

 

Не зважаючи на позитивний світовий досвід та реальні потреби ЗС 

України, рівень застосування гіс-технологій в управлінні військами (силами) 

в операціях (бойових діях) залишається недостатнім. Ми вважаємо, що це 
пояснюється насамперед відсутністю у ЗС України АСУ військами і зброєю, 

оскільки геоінформаційні системи (ГІС) є реальною рушійною силою 

управління насамперед як їх невід’ємні складові.  

У Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського створена АСУВ “Славутич”, до складу якої входять десять 

уніфікованих функціональних та забезпечуючих підсистем, а також 

спеціалізовані автоматизовані робочі місця (АРМ) посадових осіб органів 

військового управління.  
Геоінформаційна підсистема АСУВ “Славутич” призначена для 

підтримки топогеодезичного і навігаційного забезпечення управління 

військами (силами) та надає повний набір функцій роботи з геоданими, 

необхідними для органу управління військами (силами). Підсистема дозволяє 
виконувати весь обсяг завдань з оцінювання місцевості та розв’язання 

інформаційно-розрахункових задач (ІРЗ), які потребують оброблення 

геодезичних даних, а також виготовлення електронних карт (ЕК) місцевості, їх 

реєстрацію та надання на АРМ посадових осіб. У підсистемі використовуються 
ЕК та програмні засоби, які нормативно установлені для використання у ЗС 

України, а саме: програмне забезпечення ArcGis компанії ESRI (США); ЕК 

Генерального штабу ЗС України; прикладне програмне забезпечення, яке 

розроблене в університеті. Більшість можливостй ArcGis використовується  
у прикладних інформаційно-розрахункових задачах і моделях.  

ГІС мають високу затребуваність і у разі їх автономного використання під 

час управління військами (силами), але без вирішення проблеми створення 

і використання АСУ військами та зброєю, їх широке застосування у ЗС 
України є проблематичним.  

На нашу думку, до наукових проблем створення АСУ військами і зброєю 

та ГІС у їх складі слід віднести: відсутність єдиних методологічних підходів до 

створення АСУ військами і зброєю різних рівнів та функціонального 
призначення; фрагментарність, вибірковість та безсистемність виконання ДКР 

зі створення АСУ військового призначення; недостатня кількість офіційних 

методик з оперативного планування застосування військ (сил) та алгоритмів 

для їх програмної реалізації в АСУ. 
Пропозиції університету щодо створення АСУ військами і зброєю для ЗС 

України та ГІС у їх складі полягають в об’єднанні зусиль усіх зацікавлених 

організацій і установ України з метою створення дослідного зразка системи на 

основі АСУВ “Славутич”, яка використовується в освітньому процесі 
університету, успішно протестована у військах та має схвальні відгуки від 

представників НАТО. 
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ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ДЛЯ ФАХІВЦІВ НОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Тіхонов І.М.1, к. військ.н, доцент; Тіхонов Г.М.2, к. військ.н., доцент; 

Крючка Л.М.2 
1Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, м. Харків 
2Національний університет оборони України 

імені Івана Черняховського, м. Київ 
 

Розвиток систем збройної боротьби та перехід протистояння  

в інформаційну сферу та кіберпростір вимагає комплектування військових 

частин військовослужбовцями нових спеціальностей, які були відсутніми ще 
5 – 10 років назад. І якщо вищі військові навчальні заклади зуміли організувати 

підготовку відповідних фахівців, то у військових частинах відсутнє чітке 

розуміння системи кадрового менеджменту для цих спеціалістів, які 

є привабливими для цивільних структур. 
Зазначені вище призвело до проблем комплектування кадрами Збройних 

Сил (ЗС) України, особливо щодо нових (високотехнологічних) спеціальностей 

(операторів роботизованих систем, безпілотних авіаційних комплексів, 

фахівців захисту кіберпростору). 
Традиційні підходи до набору, адаптації, управління кар’єрою, мотивації, 

які застосовуються у ЗС України є низько ефективними. Фахівці, які отримали 

досвід служби, намагаються звільнитися і реалізувати свій потенціал та талант 

в цивільних структурах. 
У доповіді проведено аналіз досвіду комплектування кадрами Збройних 

Сил провідних країн світу. За результатами аналізу можна зазначити, що ця 

проблема не нова. На приклад, у ЗС США талановиті офіцери масово 

звільняються не через низькі соціальні стандарти, а через управління кар’єрою, 
вважаючи це насильством над талантом та особистістю. 

Таким чином, західним фахівцям вже сьогодні зрозуміло, що мотиваційні 

прийоми до солдата корпусу морської піхоти та солдата кіберцентру мають 

бути принципово різними, що також пропонується взяти до уваги і для ЗС 
України. 
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СИЛІКО-ФОСФАТНІ ПОКРИТТЯ ПО ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ 

Тополь М.Є., Плетюк М.Є., Скородумова О.Б., Тарахно О.В. 

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків 

 
Покриття по тканині буде надійно захищати її від дії вогню тільки в тому 

випадку, якщо в ньому не будуть розвиватися деформаційні напруги за різкого 

нагрівання. Це можливо, якщо структура покриття однорідна, а товщина 

однакова. Раніше розроблений склад гелю ТЕОС, отриманого коагуляцією 
кислого золю, показує надійні результати щодо однорідності і якості нанесення 

покриття. Враховуючи, що покриття по волокнах тканини має товщину 

не більше 60 мкм і досить високу теплопровідність, не можна очікувати різкого 

підвищення вогнестійкості під час використання чистого золю ТЕОС. Тому 
представлялося доцільним розробити склади комплексних золів ТЕОС, які 

містять різні добавки, що мають ефект охолодження. До них можна віднести 

різні солі амонію, які під час нагрівання виділяють аміак з поглинанням тепла. 

На кривих ДТА цей процес супроводжується ендотермічними ефектами. 
Для забезпечення комплексної дії добавок (охолодження і формування 

захисної плівки) використовували різні фосфати амонію і натрію. Для 

підвищення еластичності покриттів після сушіння використовували 

лимоннокислий амоній, тому що його широко використовують для 
формування волокноутворювальних властивостей золю SiO2 і отримання 

тонких еластичних плівок. 

У результаті проведених досліджень розроблено склад комплексного 

золю системи ТЕОС – антипірени з використанням як коагуляторів 
кремнійорганічного золю фосфатів амонію та натрію.  

Встановлено, що використання як коагуляторів розбавлених розчинів 

фосфатів амонію та натрію сприяє частковому проникненню в силоксановий 

каркас гелю ТЕОС груп [PO4] з утворенням силікофосфатного полімеру 
приблизної будови:  [SiO(OH)3-n(PO4)n]m. 

Показано, що для підвищення еластичності просочених тканин необхідно 

використовувати розбавлені комплексні золі (водою або спиртом 

у співвідношенні відповідно 1:2 та 2:1). 
Вивчено вплив типу фосфатовмісної добавки на вогнестійкість та площу 

пошкодження просочених текстильних матеріалів.  

Встановлено, що найбільш ефективним є використання діамоній 

гідрофосфату, наявність якого в гелях, розбавлених водою і спиртом 
у співвідношенні відповідно 1:2 і 2:1, забезпечує підвищення вогнестійкості 

тканин і значно знижує площу їх пошкодження.  
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РАДІАЦІЙНЕ ПОШКОДЖЕННЯ  

СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО КРИСТАЛА CsI 

Трефiлова Л.М.1, Положій Е.М.1, Лебединський О.М.2, Шпилинська О.Л.2 

1 Нацiональний унiверситет цивiльного захисту України, м. Харків  
2Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук 

України, м. Харків  

Кристал CsI це конверсійний елемент, що входить до складу 

сцинтиляційного детектора. Під дією радіації в кристалах утворюються центри 
забарвлення, що призводять до деградації робочих параметрів детектора 

внаслідок погіршення прозорості конверсійного елемента. Cеред усіх 

галогенідів лужних металів йодид цезію є найбільш стійким до впливу 

іонізуючого випромінювання і не забарвлюється навіть за доз 105 Гр через 
високу енергію активації просторового розділення F-H пар у кристалі CsI. Але 

відповідно до проведених експериментів, під час опромінення навіть відносно 

невеликими дозами 1-1102 Гр у кристалі CsI утворюються F-центри. Причи-
ною їх утворення є забрудненість домішками OH–- і CO3

2–-іонів. Вказані іони 

утворюються внаслідок процесів гідролізу і піролізу, що проходять у процесі 

вирощування кристала CsI. У доповіді запропоновано механізм утворення F-
центрів за участю вказаних кисневмісних іонів. Кристал CsI:0,01CO3 моль % є 

ефективним сцинтиляційним матеріалом. У разі захоплення зонної дірки 

і електроної провідності домішково-вакансійний диполь CO3
2–-va

+ перет-

ворюється на F-центр, збурений однозарядним іоном CO3
–. Термічно активо-

ваний аніон-аніонний перенос електрона з енергією активації EА = 0,1 еВ 

призводить до відновлення CO3
2–-іона й утворення Vk-центра поруч з F-

центром. У результаті тунельної перезарядки [F,Vk] пар виникають CO3
2–-

локалізовані екситони. Їх випромінювальний розпад призводить до 
сцинтиляцій в області 3,0 еВ, час загасання яких становить 2 мкс. Якщо 

домішково-вакансійний диполь знаходиться в дисоційованому стані, то його 

компоненти під час захоплення зонної дірки і електрона провідності 

перетворюються в просторово розділені однозарядний CO3
–- іон і F-центр: 

FCOehaCO  ....3..............2
3

  (1) 

Делокалізація дірки з однозарядного CO3
–- іону і термічна дисоціація 

VkA-центра, що при цьому утворюється, призводить до появи пар [F,Vk] 

з просторово розділеними компонентами. Їх тунельна рекомбінація супровод-

жується -люмінесценцією і утворенням аніонних вакансій. За наявності 

F-центрів може також відбуватися тунельне перезарядження дефектів: 
  aii HFH v0  (2) 

Джерелом міжвузельного водню 0
iH  є радіаційно-стимульована 

дисоціація OH–-іонів: 

0)( iHaO
h

aOH 
  (3) 

“Виживання” F-центрів під час опромінення кристала CsI забезпечує 

реакція утворення іонів бікарбонату за участю міжвузельного водороду: 
 3...3 HCOiHCO     (4). 
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ КУЛЬ НА ПОЧАТКОВІЙ 

ДІЛЯНЦІ РОЗРАХУНКОВИМ МЕТОДОМ 

Трофименко В.Г. 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 

техніки Збройних Сил України, м. Київ 

 

На сьогодні актуальним питанням є дослідження опору повітря руху куль, 

методом проведення розрахунків траєкторій польоту їх чисельної оцінки, на 
основі проведення експериментальних балістичних стрільб. Під час 

проведення досліджень щодо визначення функції опору повітря польоту кулі 

на основі експериментальних даних зовнішньотраєкторних вимірювань, за 

диференціюванної залежності швидкості польоту кулі на траєкторії від кута її 
польоту на крайніх ділянках кривої (на двох крайніх точках початкової ділянки 

та на двох крайніх точках кінцевої ділянки) виникають значні похибки 

розрахунку швидкості. Тому для отримання достовірних даних на цих ділянках 

функції опору повітря польоту кулі необхідно швидкість польоту кулі 
визначати експериментальними або іншими розрахунковими методами. 

Питання визначення початкової швидкості кулі не є проблематичним, 

оскільки серед стрілків є в наявності мобільний хронограф для визначення 

початкової швидкості кулі, (типу LabRadar). Хронограф за принципом 
функціонування є безперервним хвильовим допплерівським радаром, що 

дозволяє фіксувати початкову швидкість кулі та швидкість кулі на траєкторії її 

польоту на відстані до 90 метрів. 

У доповіді розглядається питання визначення швидкості польоту кулі на 
початковій ділянці (на відстані 100 метрів від зрізу канала ствола зброї) 

розрахунковим методом (шляхом апроксимації математичної залежності на 

основі експериментальних даних падіння траєкторії польоту кулі на відстані 

200 метрів під час пристрілювання зброї на відстань 100 метрів). 
У пошуках оптимального виразу для емпіричного опису залежності 

швидкості кулі на відстані 100 метрів (V100) від початкової швидкості кулі (V0) 

та зниження траєкторії її польоту (h), необхідно знайти компроміс, вибравши 

досить просту, але в той же час гнучку форму опису. Такою формою, тобто 
найбільш зручним на практиці інструментом, є багаточлен ІІ порядку 

(квадрика). 

На основі досліджень отримано залежності, які дозволяють визначати 

балістичні коефіцієнти куль за умови мінімального використання 
вимірювального обладнання (тільки для визначення початкової швидкості 

куль). 
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ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ГОРЮЧИХ І ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН 

У СПЕЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТАХ ТА ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУДАХ 

Убайдуллаєв Ю.Н., Ольшевський Ю.В.,  

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

м. Київ 

 

У збройній боротьбі та війнах майбутнього, окрім зразків боєприпасів, що 
вже давно стали традиційними, з’являться і нові. Поряд із великою кількістю 

високоточної зброї буде досить широко застосовуватися і зброя на нових 

фізичних принципах для нанесення противнику втрат або ускладнення його 

дій. Зокрема, дія високоточних бетонобійних боєприпасів, що мають власти-
вості об’ємного вибуху, на військові фортифікаційні або спеціальні споруди 

характеризується навантаженням захисних конструкцій і зміною стану 

газоповітряного середовища у внутрішньому об’ємі споруд і формування 

газових зарядів, що призводить до зниження або повної втрати її захисних 
властивостей, ураження особового складу, техніки і обладнання. Схожі вра-

жаючі фактори та ідентичність дії мають й техногенні аварії (катастрофи), що 

спричиняють аналогічні наслідки та ураження цивільних спеціальних споруд. 

Метою роботи є розробка рекомендації щодо підвищення захисту 
особового складу та техніки на основі моделі зміни концентрації 

вибухонебезпечних вуглеводневих горючих і токсичних речовин у спеціальних 

об’єктах та фортифікаційних спорудах. 

Під час ініціювання вибуху у твердих і рідких речовинах із величезною 
швидкістю відбуваються екзотермічні окислювально-відновні реакції чи 

реакції термічного розкладання з виділенням теплової енергії. А газоподібні 

енергоносії становлять собою гомогенні суміші горючих газів (пару)  

з газоподібними окислювачами повітря, киснем, хлором і таке інше, або 
нестабільні газоподібні з’єднання, такі як ацетилен, етилен, що схильні до 

термічного розпаду у відсутності окислювачів. Джерелом енергії вибухів 

газоподібних сумішей є езотермічні реакції окислення горючої речовини чи 

реакції розкладання нестабільних з’єднань. 
Для вирішення поставленого завдання пропонується побудова 

математичних моделей Лефера і Николис (з врахуванням кількості речовин, що 

беруть участь у молекулярних, автокатолітичних реакціях та закону діючих 

мас), що дозволить прогнозувати (з різним ступенем точності) зміни в часі 
концентрації енергоносіїв і активних окислювачів на різних ділянках 

приміщень (галерей, тамбурів) спеціальних споруд. 

Отримані результати можуть бути використані під час розробки 

рекомендації щодо удосконалення конструктивних рішень та застосування 
нових тріщиностійких матеріалів для побудови (укріплення) спеціальних та 

фортифікаційних споруд, що забезпечить підвищення рівня захисту особового 

складу та техніки від впливу спеціальних високоточних бетонобійних 

боєприпасів, які мають властивості об’ємного вибуху, а також від наслідків 
техногенних аварій (катастроф). 
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СУЧАСНІ ПРИЛАДИ ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ ПІДРОЗДІЛІВ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Федоров О.С., Слепужніков Є.Д. 

Національний університет цивільного захисту України,  м. Харків 
 

У зв’язку з виникненням великої кількості надзвичайних ситуацій 

з викидом хімічно небезпечних речовин, актуальним є використання більш 

сучасних приладів хімічної розвідки для отримання точних результатів про 
хімічну речовину та її концентрацію у повітрі. Одними з найсучасніших  

приладів хімічної розвідки є газоаналізатори типу Dräger X-am 5000 та Dräger 

X-am 5600 [1]. 

Газоаналізатори портативні Dräger X-am модифікацій, Dräger X-am 5000 
і Dräger X-am 5600 (далі – “газоаналізатори”) призначені для безперервного 

автоматичного вимірювання об’ємної частки кисню, діоксиду вуглецю 

і шкідливих газів і парів у повітряних середовищах, а також довибухових 

концентрацій горючих газів і парів горючих рідин у суміші з повітрям. 
Дані газоаналізатори Dräger X-am становлять собою автоматичні 

портативні прилади безперервної дії, зі змінними сенсорами, що вимірюють 

контроль вмісту в повітрі компонентів, технічні та метрологічні 

характеристики.  
До складу газоаналізаторів входять термокаталітичні, електрохімічні та 

інфрачервоні сенсори. Термокаталітичні сенсори використовуються для 

вимірювання довибухових концентрацій горючих газів і вимірювання об’ємної 

частки метану до 100 % (в даному випадку сенсори працюють 
в термокондуктометричному режимі), електрохімічні – для вимірювання 

об’ємної частки кисню, діоксиду вуглецю і шкідливих газів і парів. 

Інфрачервоні сенсори є вимірювальними перетворювачами для вимірювання 

довибухових концентрацій горючих газів, парів і діоксиду вуглецю, для 
вимірювань об’ємної частки горючих газів до 100% [1].  

Принцип дії газоаналізатора визначається типом використовуваного 

сенсора. 

Прилади забезпечені пристроями сигналізації двох регульованих порогів 
спрацьовування з видачею світлового, звукового і вібросигналів, а також ІК 

інтерфейсом для забезпечення з’єднання з персональним комп’ютером. Для 

посилення сигналів у модифікації Х- am 5000 і 5600 використовується пристрій 

Х-zone 5000.  

 

Література 
1. DE.C.31.001.A № 44889 Свидетельство об утверждения типа средства 

измерений. Фирма изготовитель “Drager Safety AG & Co.KGaA”, Германия: 2011. 

–  С. 2–19. 
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

СКЛООЧИСТНИКОМ БТР-89 

Фролов В.Я., к.т.н., доцент; Лізак В.Р. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Динаміка сучасного бою Сухопутних військ вимагає зосередження 

екіпажу, а особливо механіка-водія на виконання бойових завдань у різних 
сезонах і погодних умовах. 

Для очищення лобового скла від дощу і бруду в бронетранспортері 

БТР-80 установлена система зі щітками і двигуном, який умикається за 

допомогою тумблера. Механік-водій повинен оцінити забруднення скла і, за 
потреби, увімкнути систему очищення лобового скла. 

Класична система очищення скла складається з електродвигуна, 

черв’ячного редуктора, кривошипа, системи важелів та щіток. Сучасні 

склоочисники можуть мати дві або три швидкості, постійний або 
переривчастий режим. Від прийняття рішення до роботи системи очищення 

скла витрачається близько 5–6 с. 

У доповіді розроблено пропозиції щодо створення автоматизованої 

системи очищення скла, яка містить датчик дощу, який встановлюється на 
передньому склі, електронне реле, систему автоматичного керування. Датчик 

дощу – це вузол, що підвищує комфортабельність керування 

бронетранспортером під час атмосферних опадів. За його допомогою система 

скло очищення стає незалежно функціонуючою. Розкрито принцип роботи 
автоматизованої системи очищення скла, що пропонується. 

За попередніми розрахунками, завдяки використання датчика дощу, 

прийняття рішення на роботу системи автоматизованого очищення скла 

скорочується до 1–2 с. 
Таким чином, не відволікаючи увагу водія, за допомогою автоматизованої 

системи очищення скла, що пропонується, зберігається лобове скло чистим, що 

дозволяє водієві зосередити увагу на дорозі. 

 

Література 
1. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів. – К.: Каравела, 

2006. – 296 с. 

2. Карманний справочник инжерера электронной техники / Пер. с англ. – М.: 

Додека ХХ1, 2007. – 480 с. 

3. Бронетранспортер БТР-89. Техническое описание. – М.: Воениздат, 1975. 

– 325 с. 



ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. V. 

154 

РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ПОШУКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

ЕЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРУГИ 

Фролов В.Я., к.т.н., доцент; Шаламов А.О. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 
 

Відомо, що генератор змінного струму працює в специфічних умовах. 

Частота обертання двигуна безперервно змінюється. Навантаження дуже 
коливається залежно від кількості ввімкнених споживачів. 

Ступінь зарядженості акумуляторної батареї змінюється в широких 

межах, але напруга на затискачах генератора має бути практично постійною 

(відхилятися від розрахункової не більш як на 3 %), а акумуляторна батарея 
повинна заряджатися струмом, який відповідає її стану. 

В бронетанковій техніці застосовуються безконтактні транзисторні та 

інтегральні регулятори напруги генератора. Пошук можливих несправностей 

виконується як у холодному стані (без увімкнення напруги), так і в гарячому 
стані з увімкненням напруги. 

В холодному стані зіставляється матриця опорів регулятора напруги 

з матрицею опорів справного регулятора напруги. 

У разі підімкнення напруги вимірюється напруга в контрольних точках, 
яка порівнюється з еталонними значеннями напруги. 

В доповіді проаналізовано сигнали в контрольних точках, завдяки чому 

складається матриця станів, де по вертикалі стан електронного регулятора 

напруги, а по горизонталі вихідні сигнали в контрольних точках. 
За результатами проведеного аналізу розроблено пропозиції щодо 

послідовного алгоритму пошуку несправностей, коли аналізуються сигнали  

з вихідного каскаду до першого. 

 

Література 
1. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів. – К.: Каравела, 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БТР-4Е 

ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Фролов В.Я., к.т.н., доцент; Шаріпов В.Р. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Відомо, що електрообладнання автомобіля розподілено на окремі 

системи: енергопостачання, пуску, запалювання, освітлення і сигналізації, 
а також контрольно-вимірювальних приладів, допоміжного обладнання, 

комутаційної апаратури, а також електронних систем керування двигуном 

і трансмісією [1]. З’єднання джерел енергії і споживачів виконується за 

допомогою дротів біля 1500 шт. [2]. 
В доповіді зазначено, що на відміну від звичайних автомобілів, 

електрообладнання бронетанкової техніки має специфічні споживачі 

електроенергії, такі як протипожежне обладнання, систему колективного 

захисту, систему керування вогнем та навігаційне обладнання. 
Електрообладнання сучасного бронетранспортера – це розгалужена мережа 

послідовно і паралельно ввімкнених джерел і споживачів електричної енергії. 

Тому кількість дротів лінійно збільшується. Для зменшення кількості дротів 

і з’єднань в автомобілях установлюються мультиплексні системи, що 
застосовуються в послідовних каналах передачі даних між різними 

електронними пристроями автомобіля. Декілька дротів, по яких передаються 

керовані сигнали, замінюються шиною для обміну даними. Інформаційні 

сигнали передаються по шині, таким чином зменшується кількість дротів. На 
вході шини установлюється мультиплексор, на виході шини – 

демультиплексор. Передавання інформації здійснюється на основі протоколів. 

Байт-орієнтований протокол забезпечує передавання інформації у вигляді 

послідовності байтів. Залежно від швидкодії розрізнюють мультиплексні 
системи класу А, класу В та класу С [2]. 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу класів 

мультиплексних систем, зроблено висновок, що під час обміну інформацією 

в комп’ютерній мережі кожний рівень моделі реагує на свій заголовок. Тобто 
відбувається взаємодія між однойменними рівнями моделі в різних абонентних 

електронно-обчислювальної системи. Обґрунтовано, що така взаємодія 

повинна виконуватися за певними правилами – протоколом. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

В УМОВАХ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

Цепляєв Ю.В., Хачатрян А.Х. 

Військовий інститут танкових військ національного політехнічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

Фізична підготовка в Збройних Силах України спрямована на 

забезпечення необхідного рівня фізичної підготовленості військовослужбовців, 
що сприяє успішному виконанню бойових та інших завдань. Вона повинна 

проводитись не тільки в мирний час, але й під час бойових дій, мається на увазі 

бойові дії на сході нашої держави, операції об’єднаних сил. 

Перш, ніж рекомендувати форми фізичної підготовки підрозділів, 
необхідно визначитись з найбільш типовими умовами бойової обстановки, 

в яких підрозділи виконують завдання щодо знищення противника. Відомо, що 

підрозділи в умовах бойової обстановки можуть виконувати поставленні 

завдання, під час оборони, наступу, в тому числі й зустрічному бою, 
розташовуватись на місці та виконувати марші. 

З урахуванням складних умов, особливу увагу потрібно приділяти трьом 

основним складовим: м’язова сила, спритність і витривалість у контексті 

військово-прикладних вправ з використанням методів підготовки в умовах 
ризику та підвіщеного емоційного навантаження.  

Також дуже важливо зробити акцент на вдосконалення навичок 

рукопашного бію. Рукопашний бій – це невід’ємна складова ближнього бою. 

Рукопашний бій спрямований переважно на формування навичок, необхідних 
для знищення, виведення з ладу або полону противника, захисту від його 

нападу, а також виховання впевненості у власних силах. Операція Об’єднаних 

сил проводиться переважно в населених пунктах, в умовах обмеженого 

простору, тому володіння навичками рукопашного бою завжди буде 
актуальним. 

Спробуємо конкретизувати варіанти фізичних вправ для декількох катего-

рій військовослужбовців, які знаходяться в той чи іншій бойовій обстановці. 

Так, для особового складу відділень, розрахунків, екіпажів БМП та танків, 
якщо вони знаходяться в недосяжності зорової відстані, ранкову фізичну 

зарядку і вправи доцільніше зв’язувати з виконанням нормативів бойової 

підготовки: приведення зброї до бою, виконання команд за сигналами, заміни 

вогневих позицій, дій за сигналами взаємодії. Це змушує до мобілізації всіх 
необхідних функцій організму і збільшує працездатність до належного рівня. 

Дещо складніше організувати фізичне тренування для військовослуж-

бовців, які виконують завдання на спостережному пункті, у сторожовій охоро-

ні, снайперів на позиціях та особового складу, що виконує завдання в зоні 
видимості противника. Там фізичні вправи повинні мати інший характер. 

Література 
1. Матеріали міжвідомчої науково-методичної конференції. “Фізична підготовка 

особового складу збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів 
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ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ БОЙОВОЇ АРМІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ (БАРС) 

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

Чернявський О.Ю., КУМПАН О.О. 
Військовий інститут танкових військ національного політехнічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків 

 

На виконання вимог керівного складу Збройних Сил України щодо вдос-
коналення практичної підготовки та постійне підвищення вимог до рівня про-

фесійної підготовленості особового складу Збройних Сил України з вересня 

2017 року розпочата підготовка курсантів з Бойової армійської системи.  

Предметом Бойової армійської системи у військових навчальних закладах 
(далі – БАрС) є такі види спеціальної фізичної та інших видів: тактико-

спеціальна підготовка, гірська підготовка, рукопашний бій, практична 

стрільба, тактична медицина та вміння володіти достатнім рівнем методичної 

підготовленості для успішного навчання підлеглого особового складу.  
На вищому рівні підготовки БАрС дозволить впливати на психологічний 

стан бійця у сутичці, зокрема, здатність пригнічувати інстинкт 

самозбереження, підготувати бійця до того, що в бою йому доведеться 

витримати (за потребою) сильний біль, травмування або поранення. 
Навчання за БАрС дозволяє отримати унікальний комплекс знань, вмінь  

і навичок, які стосуються спеціальної фізичної підготовки, рукопашного бою, 

вогневої підготовки, практики виживання в будь-яких обставинах, тактико-

спеціальної і психологічної підготовки.  
Тактико-спеціальна підготовка переважно спрямована на підвищення 

функціональних можливостей організму, розвитку основних фізичних якостей 

(спритності, швидкості, сили, витривалості) з одночасним покращенням 

здібності координувати рухи, проявляти вольові якості, удосконалити техніку 
виконання різноманітних вправ, прийомів і дій.  

Практичні заняття спрямовані на формування і вдосконалення навичок 

у пересуванні на місцевості (населеному пункті), швидкого зайняття вигідної 

вогневої позиції та ведення вогню зі стрілецької зброї (без витрати часу на 
прицілювання), значна увага приділяється навчанню подолання різноманітних 

перешкод, пересування на висоті по вузьких, у т. ч. не стійких опорах, метання 

холодної зброї, виконання спеціальних прийомів і дій зі зброєю та без неї. Все 

зазначене виконується на основі здійснення постійного психологічного впливу 
на військовослужбовців, формування у них необхідних морально-вольових 

якостей: наполегливості, рішучості, сміливості, впевненості у своїх силах та ін. 

Такі заняття проводяться на спеціально обладнаних смугах перешкод (стендах) 

і на місцевості, дообладнаних мішенями з використанням різних засобів іміта-
ції ведення бою (страйкбольне, пейнтбольне обладняння, системи LagerTag). 

 

Література 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМПЛЕКСУ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Шлапак В.О., Оленєв В.М., Дідик В.О., Оленєв М.В. 

Військова академія, м. Одеса 

 

На сьогодні у провідних країнах світу здійснюються роботи з доведення 

характеристик системи енергозабезпечення комплексу бойового екіпірування 
до необхідного рівня з використанням нових технологічних напрацювань. 

Проведені дослідження довели, що вдосконалення системи 

енергозабезпечення за рахунок вирішення проблеми збільшення терміну 

автономної роботи системи енергозабезпечення здійснюються за такими 
напрямами: понизити рівень енергоспоживання всіх електронних пристроїв 

(наприклад, збільшивши енергоефективність дисплеїв, зменшивши 

тепловіддачу процесорів, упровадивши активний контроль користування 

пристроями); збільшити енергоємність акумуляторних батарей (шляхом зміни 
хімічного складу і фізичного розподілу елементів, застосування нових 

технологій енерговіддачі); забезпечити електронні пристрої засобами 

автоматичної зарядки (сонячними батареями, механічними зарядними 

пристроями, спеціальними реагентами, що заряджають); вирішити проблему 
з’єднувальних кабелів і проводів. 

Основним критерієм забезпечення виживання військовослужбовців 

підрозділів військової розвідки є потреба в автономності під час виконання 

бойових завдань у тилу противника і може досягати до дев’яти діб без 
додаткового постачання витратними матеріалами. 

Сьогодні пріоритетним напрямом залишається впровадження 

нанотехнологій під час виробництва акумуляторів, що дозволить підвищити 

в десятки разів ефективну енерговитрату батарей. Таким чином, вже 
в найближчому майбутньому можна буде автономно працювати по 

40–50 годин без додаткового заряджання. У екіпіровку солдата майбутнього 

буде інтегрована підсистема живлення, що використовує мікротурбіни 

потужністю від 2–20 Вт, що працюють від паливних елементів з рідким 
вуглеводнем (10 рідинних унцій такого палива має вистачити на 6 днів), а так 

само на базі полімерних нановолокон  елементів живлення, вбудованих 

в обмундирування для резервного живлення. Також є можливість забезпечити 

костюм солдата низкою гнучких сонячних панелей, які будуть вмонтовані 
в костюм. Тоді автономність солдата помітно зросте. 

Незвичайно цікавим і перспективним вважаємо повідомлення, що 

київські науковці під керівництвом кандидата технічних наук Владислава 

Кисельова створили нове джерело електричної енергії – батарейку, яка 
використовує технологію паливних комірок (електрохімічний пристрій) та 

тритій. “Батарейка майбутнього” зможе працювати до 12 років, при цьому її 

вартість значно менша за схожі американські розробки. 

Таким чином, необхідно звернути увагу на використання графенових 
суперконденсаторів у комбінації з перетворювачами сонячної енергії, а також 

на розробку українських науковців батареї на основі тритію. 
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ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧ 

ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ БОЙОВИМИ РУХЛИВИМИ 

ОБ’ЄКТАМИ 

Шпінда Є.М., Ковтунов Ю.О., Мартиненко О.В. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного  

університету«Харківський політехнічний інститут»,  м. Харків 

 

На сьогодні одним із шляхів підвищення ефективності керування 
бойовими рухомими об’єктами (БРО) пов’язаний з розвитком інтелектуальних 

систем, роботизації і телекомунікаційних технологій. Такий підхід дозволяє 

вибудовувати бойову інформаційну керуючу систему БРО в інтересах 

ураження засобів противника, в якій БРО за рахунок під’єднання їх в загальну 
інформаційну середу мають можливість обмінюватися між собою і іншими 

елементами цієї системи актуальною інформацією в інтересах вирішення 

бойового завдання. Реалізувати цей підхід можливо за допомогою 

багатоагентних систем. 
Актуальність даної теми обумовлена пошуком рішень у визначенні 

архітектури інтелектуального агента для вирішення завдань інформаційної 

взаємодії між БРО в бойовій інформаційної керуючої системи. 

Для програмної реалізації агентів на сьогодні в програмуванні 
застосовується агентно-орієнтований підхід.  

Основною його концепцією є поняття агента, має поведінка якого 

залежить від середовища, де він знаходиться. 

Згідно з Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA), термін агент 
визначається таким чином: 

Агент – це головний виконавець в домені. Він володіє однією або 

декількома сервісними можливостями, які утворюють єдину і комплексну 

модель виконання, яка може включати доступ до зовнішнього ПО, 
користувачам (людям) і засобам зв’язку. 

Агентно-орієнтований підхід тісно пов’язаний з об’єктно-орієнтованим, 

будучи його окремим випадком. Як і в об’єктно-орієнтованому підході 

агентно-орієнтований як агенти також використовує об’єкти з тією різницею, 
що агент має механізм цілеутворення дозволяє йому досягати певний рівень 

автономії. Така можливість агентів може описуватися моделлю поведінки, що 

містить в собі наміри, бажання, мотивацію, раціональність. 

У доповіді дано науково-технічне обгрунтування різними технологіями, 
що дозволяє здійснювати обмін інформацією між рухомими об’єктами. 

Розглянуто підхід до технології обміну даними між транспортними засобами 

на прикладі технології Car2Сar (Європейський Союз) і Vehicle-to-Vehicle 

(США).  

Література 
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РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ДІЮЧОГО КОМПЛЕКСА 

СТАБІЛІЗАТОРА 2Е42 

Шуляк Р.С., Веремко О.С., Бондарук П.А. 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут” м .Харків 

У роботі розглянуто питання підвищення військово-технічної підготовки 

фахівців-танкістів за рахунок уведення в навчання сучасних технічних засобів. 

Відомо, що підвищення готовності стабілізатора до застосування у першу 
чергу, залежить від часу пошуку пристрою (вузла, блока) або частини системи, 

які вийшли з ладу. Особливо гостро постало це питання в умовах обмеженого 

часу та ведення бойових дій. Для набуття стійких практичних навичок під час 

вивченя стабілізатора можливе використання таких засобів навчання: 
безпосередньо на бойових машинах, тренажерах, навчально-діючих 

комплексах (НДК) і стендах (НДС). У роботі надаються матеріали щодо 

розроблення НДК із сучасним дизайном, а саме: зручного та привабливого 

виробу, який дозволить дати тим, хто навчається, задоволення від практичної 
роботи під час взаємодії з пристроями, елементами, пуско-кумутаційною, 

регулювальною і вимірною апаратурою та пристроями вбудованого контролю, 

під час виконання повного обсягу методів і методики пошуку несправностей у 

стабілізаторі 2Е42 і тим самим підвищити ефективність навчання курсантів та 
отримання ними впевнених умінь і навичок під час діагностики стабілізатора 

на НДК і безпосередньо у танка. 

Розроблення НДК здійснено відповідно до вимог основних принципів 

конструювання та з урахуванням поведінки курсанта-оператора (К-О) 
в системі курсант-апаратура стабілізатора. К-О є в ролі приймача і аналізатора 

інформації та виконавця прийнятого рішення щодо вибору необхідного методу 

діагностики щодо усунення виявлених неполадок. Втілення цих принципів 

здійснено за рахунок отримання компонувальних креслень НДС 
і комп’ютерного компонування вузлів і пристроїв стабілізатора на цих НДС. 

Компонування агрегатів і пристроїв стабілізатора узгоджено з розробленою 

функціонально-логічною схемою, що дозволило раціонально поділити 

стабілізатори гармати і башти на три частини: енергетичну, управляючу та 
виконавчу, що суттєво спрощує застосування метода групових перевірок,  

а компонування сприяє незалежному проведенню діагностики складових 

стабілізатора з урахуванням вимоги принципу максимальної швидкості 

отримання інформації про стан складових системи стабілізації. В роботі 
запропонована оптимальна загальна електрична схема з’єднання всіх пристроїв 

стабілізатора в єдиний комплекс з можливістю здійснювати перевірку сигналів 

в усіх пристроях, а також електрична схема живлення НДК стабілізатора. 

Розроблені НДС та їх загальна електрична схема з’єднання між собою 
і складовими частинами стабілізатора та схема вмикання до джерел живлення 

створюють єдиний НДК, який буде використовуватися в навчальних класах 

автоматизованих систем управління озброєнням. 
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The study provides the improved background for the operational assessment of 

the radiation hazardous areas with induced radioactivity, based on the analysis of 

spectral characteristics of the neutron component of the penetrating radiation. The 
interrelationships between the nuclear munitions explosion parameters, 

environmental conditions and dosimetric characteristics of the secondary gamma-ray 

emission from the activated soil are analyzed. The revealed links are used in the 

methodology of the assessment of the dosimetric characteristics of the radiation 
hazardous areas.  

The improved methodology of modeling the induced radioactivity (IRA) 

allowed to obtain more accurate estimates of potential scale and magnitude of 

radioactive pollution after NM explosion. The time dependence of radiation dose 
rates on the ground depends essentially on the isotope contents of the NM blast 

products that is predetermined by the NM type. The most intensive IRA production 

can be expected after the neutron NM explosion, as the resultant fast neutrons most 

effectively activate certain chemical elements in the soil due to physical parameters 
of the activation cross-section and neutron fluence. The latter is dependent on the 

distance from the blast center and neutron energy. That underlines the necessity of 

the detection of the NM type and neutron spectrum as the primary tasks into the 

overall assignment of modern radiation surveillance.  
According to the results of improved modeling, the population occurred inside 

the radiation hazardous areas, may accumulate the radiation dose up to hundreds 

mGy specifically from the IRA within the first 24 h after the NM blast. This source 

of radiation load should be considered as during the radiation hazard assessment on 
site and planning the possible routes of people evacuation, as during future medical 

countermeasures and health risk estimates.  

The radiation surveillance should include the IRA assessment in terms of its 

both spatial distribution and time course considering the real data on the chemical 
contents of the upper soil layer. The concentration of certain chemical elements, e.g. 

the ratio of particular isotopes of Al, Mn and Na, has a strong influence on the IRA-

produced dose rates.  

Therefore the accurate data on the contents of main IRA-dose-forming 
elements in the soil of all human habitats should be included into the modern 

databases used in the national or international systems of preparedness and response 

to radiation emergencies of military origins. 

 
 

  



 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 26. Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

– перспективні напрямки розвитку та модернізації ОВТ 

з урахуванням його технічного стану та досвіду застосування 

в локальних конфліктах сучасності;  

– проблемні питання взаємодії військових формувань 

і правоохоронних органів у єдиній системі Національної безпеки 

України; 

– актуальні проблеми бойового забезпечення застосування військ 

(сил); 

– актуальні проблеми логістичного забезпечення застосування 

військ (сил); 

– перспективні напрямки розвитку та вдосконалення складової 

сил і засобів підрозділів територіальної оборони; 

– актуальні проблеми морально-психологічного забезпечення 

діяльності підрозділів Збройних Сил України; 

– національні військові стандарти, що регламентують виконання 

заходів забезпечення екологічної безпеки військ під час військової 

діяльності Збройних Сил України; 

– шляхи та напрями вдосконалення фізичної підготовки 

у Збройних Силах України; 

– впровадження в освітній процес бойового досвіду військ (сил);  

– інноваційні технології в системі підготовки фахівців для 

Сухопутних військ Збройних Сил України; 

– перспективи застосування інформаційних технологій 

 в системі управління військами; 

– створення програмно-алгоритмічних комплексів розрахунку 

бойових можливостей військ для підтримання процесу прийняття 

рішення командиром. 
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