Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
витрат шляхом впровадження НТЛ, які потребують
для їх експлуатації менших коштів.
Економічна доцільність проходження первинної, а в деяких випадках і частини основної льотної
підготовки на поршневих або турбогвинтових навчально-тренувальних літаках, визнана в багатьох
авіаційних країнах світу.
Враховуючи зарубіжний досвід підготовки військових льотчиків, задля здешевлення підготовки
льотчиків для Збройних Сил України доцільно первинну льотну підготовку проводити на поршневих, а
частину основної – на турбогвинтових навчальнотренувальних літаках.
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ТЕНДЕНЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ЗАРУБЕЖНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
А.Г. Ерылкин, Б.М. Крук, П.М. Онипченко, Ю.И. Полонский
В статье проведен анализ тенденций в изменениях в подготовке военных летчиков в учебных заведениях зарубежных вооруженных сил. Сделан вывод о том, что одним из основных направлений совершенствования подготовки летчиков
в военных учебных заведениях является снижение ее стоимости путем использования более дешевых в изготовлении и
эксплуатации учебно-тренировочных самолетов, позволяющих достигать цели и решать задачи первичной и основной
летных подготовок.
Ключевые слова: самолет, летчик, учебно-тренировочный самолет, первичная летная подготовка основная летная подготовка.
TRENDS IN IMPROVEMENT FLIGHT TRAININGIN FOREIGN ARMED FORCES
A.G. Yerilkin, B.M. Kruk, P.M. Onipchenko, Y.I. Polonsky
The paper presents a review of the experience and trends in initial flight training military pilots of foreign military forces.
It is concluded that the main trend in the improvement of the system of training pilots is providing training for the armed forces
of the required number of pilots to the needs of quality at the lowest cost and the highest level of safety.
Keywords: airplane, pilot training aircraft, primary flight training, mane flight training.
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ
ТИЛУ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БОЙОВИХ ДІЙ АВІАЦІЙНИХ БРИГАД ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ
Розкриті основні положення методики оцінки готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації.
Ключові слова: авіаційна бригада, тилове забезпечення, здатність, готовність, ефективність.

Вступ
Постановка завдання у загальному вигляді
та його зв’язок із практичними заходами. Практика застосування авіаційних бригад (авбр) переконливо свідчить, що в сьогоднішніх умовах ведення
збройної боротьби ефективне застосування авіації
неможливе без своєчасного та якісного виконання
завдань тилового забезпечення (ТлЗ) [1, 2]. В свою

чергу, здатність тилу авбр до виконання завдань
неможливе без урахування груп факторів, що впливають на рівень готовності тилу авбр, основними з
яких є: характер початку воєнних дій і впливу противника по об’єктах тилу авбр; склад, порядок приведення в бойову готовність, характер бойового застосування і базування авбр; обсяг і зміст завдань,
які виконує тил під час приведення авбр в бойову
готовність і забезпечення ведення ними бойових дій.
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Необхідність врахування вказаних факторів неможливе без розробки відповідної методики, що і обумовлює актуальність даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні кількісна оцінка готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авбр, рівня готовності тилу ґрунтується на результатах тренувань щодо приведення
авбр в бойову готовність і проведених аеродромнотилових навчань в обстановці, яка наближена до
бойової. При цьому, кожний з елементів тилового
забезпечення оцінюється незалежно від інших. Тому
метою статті є викладення основних положень
методики оцінки готовності та можливостей тилу
щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авбр.

Виклад основних положень
Готовність тилу авбр до виконання завдань ТлЗ
бойових дій авбр визначається здатністю виконувати ці завдання, правильним усвідомленням органів
військового управління тилу авбр поставлених завдань, своєчасною підготовкою до їх виконання,
урахуванням можливих змін умов обстановки.
Здатність тилу авбр виконувати завдання за
призначенням − це сукупність можливостей тилу
авбр щодо виконання завдань ТлЗ в будь-яких умовах обстановки. За досвідом начань (тренувань) вона
визначається: відповідністю організаційно-штатної
структури і технічного оснащення підрозділів тилу
авбр завданням за призначенням; укомплектованістю особовим складом, його морально-бойовими
якостями, бойовою виучкою і злагодженістю підрозділів тилу авбр; забезпеченістю озброєнням, військовою технікою й іншими матеріальними засобами; мобільністю тилу авбр; надійністю його управління.
Для оцінки готовності та можливостей тилу
щодо виконання завдань ТлЗ бойових дій авбр доцільно використовувати: здатність тилу виконувати
завдання за призначенням, своєчасність приведення
тилу в готовність до виконання завдань ТлЗ авбр та
ефективність виконувати ці завдання.
Тому методика оцінки рівня готовності тилу
до виконання завдань ТлЗ авбр тактичної авіації
складається з оцінки трьох складових: оцінки
здатності тилу виконувати завдання за призначенням, динамічності приведення, тобто своєчасності
приведення тилу авбр в готовність до виконання
завдань ТлЗ авбр та ефективності (успішності)
виконання поставлених завдань.
1. Оцінка здатності тилу до виконання завдань
за призначенням проводиться аналітичним методом
з обов’язковим урахуванням коефіцієнту, якій відображає відповідність реальних можливостей підрозділів тилу авбр щодо виконання завдань за
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призначенням відносно необхідних можливостей
підрозділів щодо виконання цих завдань (К*) та
імовірності надійного управління тилом авбр (РУ).
Із застосуванням необхідних вхідних даних,
проводяться розрахунки за допомогою відомих методик. Після обробки результатів отримується чисельне значення показника Кзд. Враховуючи особливості вимог щодо перевірки тилу військових частин
Збройних Сил України під час проведення підсумкових перевірок, вимог керівних документів, критерієм оцінки здатності тилу до виконання завдань за
призначенням буде виступати дотримання наступної
залежності
(1)
Кзд  0,75.
Чисельне значення коефіцієнту 0,75 прийнято
мінімальним граничним значенням, таким, що буде
визначати оцінку “добре” [3, 4]. За умов, коли
чисельні значення К зд будуть менше 0,75, буде
вважатися, що можливості тилового забезпечення
авбр повинні бути підвищенні.
Визначення причин недостатнього рівня здатності тилу виконувати завдання за призначенням
відпрацьовується шляхом розрахунку відсутніх сил
і засобів, що обумовлюють найбільш низькі можливості тилу авбр з одночасним розрахунком надлишкових чи незадіяних сил і засобів, що впливають на
ті ж можливості. Після зіставлення відсутніх і надлишкових (незадіяних) сил і засобів, при наявності в цілому резерву, причиною зниження рівня
здатності виконувати завдання вважається н изький рівень управління. У противному випа дку причиною вважаються недостатні можливості
тилу авбр.
2. Оцінка динамічності (своєчасності) приведення тилу авбр в готовність до виконання завдань ТлЗ авбр відбувається за допомогою методу сітьового планування.
За допомогою сітьової моделі приведення
тилу в готовність до виконання завдань ТлЗ бойових дій авбр тактичної авіації та з урахуванням
послідовності виконання робіт, які складають процес приведення тилу в готовність до виконання
завдань ТлЗ авбр визначається критичний шлях,
що лімітує виконання всього процесу приведення
тилу в готовність до виконання завдань ТлЗ авбр.
Вихідними даними моделі приведення тилу в
готовність до виконання завдань ТлЗ авбр є статистичні показники термінів виконання окремих заходів, які були отримані в ході тренувань і під час перевірок рівня бойової готовності авбр, а також розрахункові дані по обсягах виконуємих заходів і
планованій кількості сил і засобів, які виділяються
для їх виконання.
Як було відмічено обробка статистичних показників термінів виконання окремих заходів щодо
приведення тилу в готовність до виконання за-
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вдань за призначенням відбувається за допомогою формул відомих формул [5].
Після розрахунку основних параметрів сітьової моделі: т tij і  tij , тривалості і маршруту
критичного шляху, резервів часу для кожної роботи
некритичного шляху по кожному заходу на підставі
списку робіт здійснюється обхід вершин сітьового
графіка.

Імовірність своєчасного приведення тилу в готовність до виконання завдань за призначенням мо-





же бути оцінена величиною Pt Tp ( j)  Tдир .
Критерієм оцінки динамічності (своєчасності) приведення тилу авбр в готовність до виконання завдань ТлЗ авбр буде виконання вимоги
Tp ( j)  Tдир .
(2)

Підготовка та введення вхідних даних
Розрахунок показників можливостей підрозділів тилу авбр щодо виконання
завдань за призначенням:
Квідп.- коефіцієнту відповідності потенційних можливостей підрозділів тилу авбр
відносно необхідних можливостей цих підрозділів щодо виконання завдань ТлЗ;
Кпідг.- коефіцієнту підготовки особового складу (злагодженості) підрозділів тилу авбр;

К *  К відп. К підг .

Розрахунок показників надійності управління:
Ртех.безв - імовірності технічної безвідмовності засобів зв'язку;
Рбезв - імовірності безвідмовності засобів зв'язку по можливостях:

РУ  Р тех . безв . Pбезв .
Визначення коефіцієнту здатності виконувати завдання ТлЗ авбр:

К

зд

 К * РУ .

ні

Розробка рекомендацій щодо
підвищення можливостей підрозділів
тилу, які не відповідають вимогам
щодо забезпечення авбр

К

зд



0 , 75
так

Визначення показників сітьового графіка процесу приведення тилу авбр в
готовність до виконання завдань за призначенням:
tij - тривалості (i,j)-ої роботи;
tmax - максимального часу виконання роботи;
 tij - середньоквадратичної помилки відхилення тривалості роботи;
Тр(і) - найбільш раннього можливого часу настання і-ої події;
Тр(j) - найбільш раннього можливого часу настання j-ої події (приведення тилу в готовність до виконання завдань за
призначенням) за допомогою моделей сітьового планування.

Т

р

( j )  max

i j

T

p

( i )  t ij



Визначення імовірності своєчасного приведення тилу авбр в готовність
до виконання завдань за призначенням:
 Т


дир
.  Т
р  j  
Pt  Ф 
 ,
2



ij



Визначення робіт, які вимагають скорочення
часу щодо їх виконання, та розробка
рекомендацій, які б сприяли цьому

ні

T p ( j )  T дир
так
1

Рис. 1. Структурна схема методики оцінки готовності та можливостей тилу
щодо ТлЗ бойових дій авбр тактичної авіації
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Визначення параметрів процесу аеродромно-технічного забезпечення (АТЗ) авбр, що
представлений у вигляді системи масового обслуговування:

т - кількості літаків, що обслуговуються;
п - кількості засобів АТЗ;
 - параметру потоку надходження заявок (літаків) на обслуговування;
 - інтенсивності потоку пар літаків, що були обслужені (підготовлені);
 

 - приведеної щільності потоку заявок (середньої кількості літаків, що приходиться на середній час


обслуговування одного літака).

Проведення кількісної оцінки показників системи АТЗ ведення авбр тактичної авіації
бойових дій в оборонній операції армійського корпусу:
Ро - імовірності того, що всі засоби АТЗ вільні від обслуговування;
Рk - імовірності того, що обслуговуванням зайнято k засобів АТЗ (ПЗ);
Pn - імовірності того, що всі засоби АТЗ (ПЗ) зайняті (імовірності відмови в негайному забезпеченні літаків);
Nобсл.+ оч. - середньої кількості літаків, що обслуговуються та очікують обслуговування;
Nоч- середньої кількості літаків, що будуть очікувати обслуговування (середня довжина черги) у зв'язку із зайнятістю
засобів АТЗ (ПЗ);
R - відсотку кількості літаків, що будуть очікувати на обслуговування, від кількості літаків, які знаходяться на
аеродромі;
NАТЗ - середньої кількості вільних від обслуговування засобів АТЗ (ПЗ).

Визначення середньої кількості літаків, що очікують на обслуговування (середньої
довжини черги) у зв'язку із зайнятістю засобів АТЗ:
N
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Розробка рекомендацій щодо
підвищення ефективності
функціонування системи АТЗ

N оч .  min
так
Узагальнення рекомендацій

Рис. 1. Структурна схема методики оцінки готовності та можливостей тилу
щодо ТлЗ бойових дій авбр тактичної авіації (закінчення)
За умов, коли умова (2) не буде виконуватися, вважається, що тил не своєчасно привівся в
готовність до виконання завдань щодо ТлЗ авбр, що
може призвести до зриву виконання тилом авбр завдань за призначенням.
Досягнення необхідних термінів приведення
тилу в готовність до виконання завдань ТлЗ авбр
здійснюється шляхом визначення списку робіт, які
складають процес приведення тилу авбр в готовність до виконання завдань за призначенням та вимагають скорочення часу щодо їх виконання. Це
досягається завдяки збільшенням чисельності задіяних сил і засобів підрозділів тилу за рахунок тих сил
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та засобів, що були вивільнені з робіт некритичного
шляху, чи перерозподілу однорідних ресурсів по
ешелонах і командах.
Після звільнення можливої кількості сил і
засобів розрахунок часу, маршруту критичного
шляху та резервів робіт повторюється. Потім визначається надлишкова кількість чергового, найбільш дефіцитного ресурсу. Таким чином, у результаті п-ої кількості розрахунків визначаються
максимальні і мінімальні терміни приведення тилу в
готовність до виконання завдань за призначенням, і
досягається раціональний варіант розподілу сил і
засобів по ешелонах і командах тилу авбр.

Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
3. Для оцінки ефективності підготовки літаків
авіаційної бригади до повторного бойового вильоту
пропонований такий показник, як середня кількість
літаків, що будуть очікувати обслуговування (середня довжина черги) у зв’язку із зайнятістю засобів
АТЗ (Nоч.). При цьому, під процесом АТЗ підготовки
літаків авбр до повторного бойового вильоту розуміється процес заправлення літаків авіаційним пальним як найбільш тривалий.
Після отримання чисельних показників інтенсивності потоку пар літаків для обслуговування (  ),
інтенсивності потоку пар літаків, що були обслужені
(  ) та приведеної інтенсивності потоку заявок
(  )проводиться розрахунок наступних показників:
імовірності того, що всі засоби АТЗ вільні від обслуговування (Р0), імовірності того, що обслуговуванням зайнято k засобів АТЗ (Рk), імовірності того,
що всі засоби АТЗ зайняті (Рп), середньої кількості
літаків, що обслуговуються та очікують на обслуговування (Nобсл.+ оч), середньої кількості літаків, що
очікують на обслуговування у зв’язку із зайнятістю
засобів АТЗ (Nоч.), відсотку кількості літаків, що
будуть очікувати на обслуговування, від кількості
літаків, які знаходяться на аеродромі (R), середньої
кількості вільних від обслуговування засобів АТЗ
(NАТЗ) та часу очікування літаків на обслуговування
у зв’язку із зайнятістю засобів АТЗ (tоч.).
Розроблені рекомендації щодо підвищення
ефективності підготовки літаків авіаційної бригади
до повторного бойового вильоту повинні сприяти
виконанню наступної вимоги
(3)
Nоч.  min.
Після отримання всіх чисельних значень показників, за якими відбувається оцінка рівня готовності і можливостей тилу авбр щодо виконання завдань за призначенням, проводиться їх
змістовний аналіз. Враховуючи той факт, що під
час виконання завдань щодо ТлЗ бойових дій авбр
відокремлення того чи іншого показника не представляється можливим, можна стверджувати про те,

що за умов, коли хоча би один з показників не
відповідає критеріям оцінки, вважається, що
тил не спроможний виконувати завдання щодо ТлЗ
бойових дій авбр тактичної авіації.
Структурна схема методики оцінки готовності і
можливостей тилу щодо тилового забезпечення бойових дій авбр тактичної авіації наведена на рис. 1.

Висновки та перспективи
подальших досліджень
Таким чином, розроблена методика оцінки готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань ТлЗ авбр тактичної авіації дозволяє комплексно оцінювати здатність тилу виконувати завдання за призначенням, своєчасність приведення тилу
авбр в готовність до виконання завдань ТлЗ авбр та
ефективність виконання поставлених завдань.
Перспективними дослідженнями за вказаною
проблематикою є обґрунтування за допомогою
методики можливих шляхів підвищення ефективності виконання завдань ТлЗ авбр тактичної авіації.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЫЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИОННЫХ
БРИГАД ТАКТИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ
В.В. Тюрин, А.Н. Терещенко, С.В. Капитанець, А.В. Мозаленко
Раскрыты основные положения методики оценки готовности и возможностей тыла относительно выполнения
заданий тылового обеспечения боевых действий авиационных бригад тактической авиации.
Ключевые слова: авиационная бригада, тыловое обеспечение, способность, готовность, эффективность.
SUBSTANTIVE PROVISIONS OF ESTIMATION READINESS METHOD AND POSSIBILITIES OF REAR
IN RELATION TO IMPLEMENTATION OF THE REARWARD PROVIDING TASKS OF BATTLE ACTIONS
OF TACTICAL AVIATION AVIATION BRIGADES
V.V. Tyurin, A.N. Tereschenko, S.V. Kapitanec', A.V. Mozalenko
The substantive provisions of method of estimation of readiness and possibilities of rear are exposed in relation to implementation of tasks of the rearward providing of battle actions of aviation brigades of tactical aviation.
Keywords: aviation brigade, rearward providing, ability, readiness, efficiency.
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