
Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2022 
Тези дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції 

64 

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ НАВИЧКАМ СТРІЛЬБИ З 

АВТОМАТА АК-74 

д-р техн. наук, проф. О.В. Коломійцев, Національний технічний 

університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків;  

канд. військ. наук, доц. С.В. Ворошилов, канд. техн. наук, доц.  

Д.Б. Жуйков, канд. техн. наук, доц. В.Ф. Третяк, В.І. Семенюк,  

В.Ф. Авдєєв, В.О. Прокоф’єв, Харківський національний університет 

Повітряних Сил імені І. Кожедуба, м. Харків 

Відома велика низка програмно-тренажерних комплексів та 

симуляторів, за допомогою яких здійснюється навчання навичкам стрільби 

зі стрілецької зброї. Сучасні зарубіжні підприємства провідних країн світу 

представляють широкий спектр різних стрілецьких тренажерів, які 

дозволяють проводити навчання з вогневої підготовки з різного роду тими, 

хто навчається. На приклад, провідними виробниками у даній галузі є: ТОВ 

НВП "СКАТТ" (Москва), ТОВ НТЦ "Лазерні технології" (Новосибірськ), 

ЗАТ "КД" (Москва), ТОВ НВП "Антарес-ТП" (Москва), ТОВ "АМА" 

(Санкт-Петербург), TIR-MAKOP.RU (Росія), ФАТС (США), Karin 

Chrіstensen (США), а також ІТ Арсенал (Україна) та інші. 

У доповіді проведено аналіз основних мультимедійних комплексів, які 

використовуються для навчання навичкам стрільби. Розглянуті та 

проаналізовані передові підходи щодо методики навчання. Розроблені та 

представлені слайди і відеофільми з виконання вправ з автомата АК-74. 

Відпрацьовано алгоритм послідовності виконання вправ, а також надана 

можливість швидкого доступу до вивчення теоретичного та допоміжного 

матеріалу. 

Розроблено програмне забезпечення (ПЗ) за допомогою якого є 

можливість відтворювати послідовність виконання вправ стрільб із 

автомата АК-74, що надає змогу керівнику занять застосовувати 

інноваційні підходи під час навчання ще до виконання практичних дій зі 

зброєю. Використання даного ПЗ забезпечить: 

– економію ресурсів зброї, фінансових та матеріальних засобів 

держави; 

– скорочення часу, що необхідний на вивчення послідовності 

виконання операцій та швидке придбання теоретичної і довідкової 

інформації; 

– перевірку знань у тих, хто навчається під час поетапного виконання 

вправ зі стрілецької зброї; 

– формування образів, що пов’язані із виконанням дій у свідомості 

того, хто навчається; 

– наочне відображення та моделювання етапів виконання вправ; 

– впровадження комп’ютерного тестування. 
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Отже, ПЗ дозволяє застосовувати комп’ютерне тестування та 

проводити електронний моніторинг рівня знань з вогневої підготовки, для 

чого ведеться статистика, яка дає змогу оцінювати глибину знань кожного 

респондента та визначати коефіцієнт набуття ним навичок. 

Таким чином, завдяки розробленого ПЗ з’являється можливість щодо 

відтворення умов виконання вправ близьких до реальних із подальшим 

аналізом та розглядом помилок, що, у сукупності, дозволяє отримати 

теоретичні знання та набути практичні навички виконання послідовності 

дій у реальних умовах. 
 


