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| н ф о р м оц 1 й н о -тпе!, е ко му !' 1ка ц!й н 1' ;п ех н о л о е 8
в цнасн!й осе|гп]: ёосв10, проблелзш, перспек'пцв'' - 2009

реа-г:1заш|? вайб|льцт доц!льним е забезпечення фах|вц|в од{0тиг1ними моб!льнт.]
гтристоями. }ак| присщо! мох(угь стати елементами с.щно! |нформац|йно! сиотс
цив|ттьного захиоц, до ск.]1аду яко|, окр|м :тих ув!йдщь входять сервери д€!н|{х' персонсш
комп'1отери, боров| комп'тотери спец|ашьних автомоб1л!в та 1нтп|' з мето}о 1'|Ё!111:
впровад]кення й1€ |]3 ол!д розробити !! верс!то, розраховану на пероон€ш|ьн; комп,тофт
також [нтернет_верс|то.

Биеновки
Рикористання м1с цз забезпе.&{ть фах!вця мнс }ща!ни а_ггоритм;1ми д|й у р!зЁ

ситуац|-'п! |нстрргентальними засобами д]ш{ проведен}шт оперативних розрахунк{в,-а так
необх1дтото навчально1о та дов!дковото !нформац1ето. €иотема мо)ке уопй
використовратися 1 при п!дготовц! фах1вц|в у навчальних 3акладах, оообливо п1д .
проходження практики та стФкра}{ня.,{ош1льно}о с розробка нових моб|лъгтих терм1нал1в а

модиф1кацй уя(о розроблентог з мож.гптв!отто дистанц1йного контролто парамет]
життед|яльноот| та перем1щен}{'{ рятувальник{в.

.[||тература
1. |!ро щавов| засади:цв!-тьного захиоту ; 3а:он 9щайи : }{ 1859_}977 |олос 9ща{ни _ Фф|ц. вц

к.' 22.01 .2оо4. -- ]т|э 1 34.
2' Б'{те / &евсце 1оо&!1 @лекронний

[Ф ://тт'тр'пм.Рос}есгпоБ!1!т. сош:/йе]Ёте-гезсце 1 .1тсш1

3. Ёозяр &{. й. 1ехпологй застооРан}{'{ р!зноман|т:т:ос форм дов|дков!ах джерел в осв|тв
профес!йн!й д!ялъност! / м. м. (озр, А. А. 19згпк // Б|скик.]1ьв!вського д"р*Б''* уньерситец безп,
жтгггед!япьност|: 3б|рнлтк 1{а}хов}п( г!ращ. - -]1ьвБ: лду Бжд, 2007. _ ].|ч |, - с, 1-|4.4' Ёозяр |+[' й. !у[об;;ьна !нформац|й*о-дов|дкова система ,,Ёевйкладна меди1[на допомога,, т
застооранн'1 / м. м' (озщ, ]. {. Бейзпд, А. д. (р:лк // €щасн{ йформаФин1 технолог|! та !нновац!
мотод1дки навч,}}1н'1 в п|дготовц| фах1вц!в: метолологй, теор!я, лосв!д, щобл"ми: 3б!ргпак нФков,л( щащ(иБ*81шпгця, 2о01._ 8:тп. 1 5. * с' 29з-298.5. козяр 

!:{'-!{ йобтш:ьная сщавочна'{ система ''(одь1 ФФЁ'' как средство по]учен}{'[ лгнформаттрти
опасньгх грузах /м.н. |{озщ, А. [. }$вьтк // !4нноваци0ннь|е технологи защить| от трезвьтта;цьлхс\|цац
?езпсьт домуадов |\'[ожцтгародной !{ау![{о-щак!|эт!тской конференции, л 7,[танск, 24 ойбря 2008 г _ й'*'

1$4!,1 !у{!€ Ресщбликтт Беларусь, 2о08. - с. 24-26.
6' |'1те {ауа !у[Б Р1ас{отп - [Ае !у[оз| 06|чт;!!оаэ Арр11сас|оп Р1а|{оутп {ог !у1оБ!\е 0еу1сез [Ёлекгроям

р е ср о] * Р е;ктц;а до сц тц до журн. : |сю : / |] ау а. звп. е отлт/1 ау агпе / 16ех ! вр.

?}:о лесезс1у о{ сгеа1,оп о{ гпо6|1е |п{оггпа1{оп $у$1е1п о[ ехреЁя о{ о!у|1 рго{ео1,оп ь
рго1э6. 1}:е я1гцо1тше ог $у$1егп !з 6еуе1оре0 ап6 Ёье ехшпр1о$ ог !15 ш5е 6шг,п8 е1пег8е1!су

з1{ша1|опз ап6 о*тог [1п6в о[ ас{!т11у о{ 41у|в1опз о[ с{у{1 рго1ес1;оп ап6 а]зо $ог регвоппе1 сга|пй9

аге 9!те6

удк796-799.3:355.511
3'Б. Ёоц:еленко, А.7'|' Ёовальнук, !о'м. Анпот;лк[в,

м. !!ьв!в, |кра[на

!нФ оРмАщ |*тпйсупРовщ нАв1|Ально_тРв}гувАль[{ого пРоцш су
у Ф|з}г|ноп/ту в!о(овАнн! нА пРиклАд1 стР!лшцького сшоРту

Актуальн|сть. €уласний р1векь розвитку спортивно! науки | пра:стики передбанае

1пироке використанн'{ сг{асних технолог|й, оргтехн|ки' прощам1{ого забезпеиення,

трена)кер;в та прилад|в, здатних задоволь}{'{ти пощеби науковця чи тренера. Ёезважа:оцл на

брхливий розвиток 1нформац!йно_телекомун|кац!йн:тх технолог|й в оутасн1й оов|т!, заооб|в

з*;'з*у спец|ал|зованих електро11них та комб1нова.ц!{х придад|в зшти1паетьоя госта пощеба у
розробц| та вповадженн1 ноРих втптл|ртова-гьних систем без яккх немож,,{ивий об'екгивний



ф орлоац|йн! тпехно:тое!/ гпа !нноввц!йн ! ла егпо)ц кц нсвчан!'я
ао в ц! ф ох!в ц!в цш в !л ь н о е о 3 вх|! с,пу н оса,' е н ня

-, процео1в р|зного хар€}ктеру та контрол1о зн€1нь, рг|нь та навичок щрсант!в, ст}АентБ
д Б1!(8Ё&Ё1{{ тггвид<1оних сщ|лецьких вправ [1,2].

Фтже, мета роботи 3водилаоя до розробки такого вим;ртовального техн1щого засобу
)нтрол}о' який би задово]ън'1в пощеби кориоцъач|в (опощсмен;в' в|йоьковослцэкбовц1Ё,
)енер|в) в об'ективност| даних при вико}тангт! тшвидк!сних стр|лецьккх вправ та в|дпов1дав
амогам су1асного р|вття розвитщ науки | техн|ки.

3авдання дослйэкепня:
' г'роа:]а-г:|зрати сутасний р|вень викориотанн'{ техн!.*лих заооб1в контро.т11о

1нематичних параметр!в техтт!ко-такти.п*шх д;й стр|льц|в при виконанн1 **"дй.*'*
гр|лецьклгх вправ;

- розробити функш1ональну схему та д{точий екземтт'1яр тренФкера д}тя
1оскона-т!ення мйотерност1 сщйьц1в у 1цвидк|сних сщ!лецьк!тх вправах;

Результати доелйэкення. |{атентн:й по|шук' анал;з опец|а.т:!зовано] отр1лецько|
гтератри показа.]1и' що п9ревоокна б|льтп|оть прилад|в та €!парачри у ощ1льб1 спр.шлован! на
азначен}#{ точ{ност| вщчен}1'{ та приц1лтованн'1 по нерухом!й м1птен!. !{р|м того, 11рилаци' як
равило' використовралися з мето}о п|двищен:тя спортивно? мйстерност|. ?рена:кер1в, як! б
)нщол}овали ти п1двищували р|вень профес!йно-пРикладно! п|дготовленоот! пр[}ктично не
.[явлено. !снуе дек|лька патент1в с1шА, як1 пропону]оть за'1вки на виготовлення присщо|в
пя контрол|о та тренува[{н'{ трьохпросторово{ ор|снтац|! фепьефна. м|оцев1сть)

1 т1вроб!тттик|в спепс.гуя<б з пода-гльтпим ура)кенн'1м ф|ксованих об'ект|в.
9 вйпов!доот| до типово] фщкц1она-тьно! блок-схеми вим|ртова.тьно! систем}1 }1ами

эзроблений та сконощуйоваяий тренажер для }доскона.]1ен:тя майстерност| стр|льця в
; твидс!сних отр1лецьклтх вправах. його мохсна використовувати як д'!'{ д|агности'ки р|вня
| [дготовленоот|, так | для навчан}!'{ та вдосконалонн'{ техн|ко_такги!тних л1й у *"'дй*'*
гр1лецьких вправах. !рена,)кером користралиоь як пэрем1нний склад лдуБжд мнс
кра}ни, так | стр!льц|в середньо! та високо] класиф!кац||, як| опец{ал!зу:оться у викона:пт!
гвидк!сних стр!лецьких вправ.

1рена:кер виконаний у вигляд| апарат}!о-прощамного комплексу' який конструктивно
$|адаетьоя з: поворотно1 м|тшен|; поворотг{ого блоку управл1нття м!шеннхо; давача повороц
!тшен!; 1нфранерво1]ого локатора; пт|крофона та п|дои.гпована; давача в'гг'анн'т;
ероона-г!ьного комп' тотера.

|{оворотна м|тпень може мати багато р!зновид1в в залежт:ост1 в!д }ъ[ов викон€1нн'|
энкретно| хпвидс|оно? стрйецько| вправи ( м 1, }.[о 1а, ],{! 

'2, м 2а ] т'д. курсу отр!льб {(€_
7)). |[оворотний блок управл|ння виконус ф''.ць чаоового тймера, зад;|!{их заздалег!дь
араплетр1в тривалост! вправи ( ]ф 11 - 6 сек., г1м_4 - 20 сек. тощо). ,{аван повороц м1шен!
цжить для запуску хрономеща в момент появи м!тпен!, 1 окладаеться з герконового давач4
озм|щеного пй м{:пенн1о' та магнф розм|щеного на м1тпен!, безпосередньо над геркопом.

1нфратервоний локатор застооовуеть0я для ф|ксац1! моменц п|дйому руки з п|"толетом
район пр:л1|л:ованття п1сля вико}{анн'[ техн|ко_та:стгт'шттос д|й, обумовлених умовап4и

иконан1{'' ггвидщ!сно! сщ1лецько! вправи' котру викотгус отр1лець, та ск.]тадасться з
ипром|тгтовача та |нфранерво11ого давач& який розм|щентй йа тптатив1. |т1!крофон та
йои-тпован слу}(ать д]!я ресстрац1] викона}{н'{ посщ|л|в | передаи1 елещри1{ного оигналу з
.!крофону на п|дси,т:овач' а зв|дги - до комп'тотер1. !ават ытуч[|н}''| сщжить д:тя ф!ксац|!
,гг'ан1{я у м1т[(ень та складаетьоя геркону та магн|ц, розм1щеного на м1тпен1 над герконом на
рутст|й п|дв|сц|, захищений мет:ш1ево}о пластино1о

Бо| даван|, |нфратсрвоний локатор та м|щофон ковструктивно п1д'еднатл| через
аторфейс титу "€ош[оп|ов'' до комп'тотера ти1ту вм Рс. [е 

_надае 
змоц за допомого}о

0зробле}1ого профамного забезпет1ен[1'[, конщо.т11ов€ши та реестррати во1 часов| параметри
швидк|онгх стрйецьких вправ з подаль|пото ]х статиотично-математи}{!тою обробкй. |!оред
;[(ФЁ811}0[й вправи 3ащокасться прощама "11Р' (файл 11Р.охе), яка виводиться 1{а диоцлей
Ёалогове в|ктто, по.]т'{ якого зашов}1}о}отьоя опер€пором фио.1).
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- -!нф 
орлсац!й н о-гпелеколсу н!кацйн! :пехнол ое!!в цзосн!й осв]гп!: ёосв!ё, проблелс1, 

'"р/""**,', - 2009

---_--т-.ъ} раз1 готовт1ост1 до виконапн'т 1]'видк;оно| стр'лецькот вправи стр,лоць св!дтц75подачо}о команди '-г0товий"' Аал| подасться команда ;"..'.'*]]_; ;;;' зЁ1пуокае таймер
н:1"#"1;:'#*}жх#''-;'1"т*ф-|Ёц#""1|рацьовусдРачповороцм|хшен!,щодас команду на комп'тотер д,шт запуску програмно;"#щ;;"ы;##";#;ъ*:{шстолетом в район прищ|.тповання спрацьовщ йфранервоний. л,.*'р по*а}очи кома}цу накомп':отер' який ф|коуе чао готов}1'!'; "й*й?;;; р**{!, нао '*'*'_'*чттих д!й,обумовлених р{овами виконання впр€}ви' час п|дйому рй" 

_' _-''1''''"''' 
в районприц1'гповання)' в момент виконання пер1шог0 та наступних сер!й поср!л1в м1крофон зпцсилтовачем' в сво}о чергу' переда}оть сигпали на комп'}отер, ф1коулоша час виконанняпостр!л1в' |{ро як1ст, *'*'*йття постр!лу ...'й.'] ,,"'" вщчан}{'[, що реестру€ться тежкомп'тотером у в1дпов{дттий момент. Ёй';; й;ь;ого хронометра зд!йон:оеться п!оляповорот м|тшен! у вих|дне положенн'т або п1сля й*#й* два}{адцятого посщ|.гу.

пРогРАмА вимтРу чАсов}{х хАРАктБРистик 3и(о}{А[н'{ постР[.ггу

тиР- 1

1м'я:

т{ас готовноот| (мс):

|{р|звище:
3анятгя:

' Р.тт.:

|[ртал|тки:

![остпр}лн 1 ) 3 4 5 6\ас 0 0 0 0 0 08лунантал 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11({ас 12
0 0 0 0 0 0Блутання 0 0 0 0 0 0

[[осгпр|лш

Р|:8Ё0крштпш Р2:3апшс Р4: Ре)ааува,пш Р5: |/уск Р8: 8нлунштпглР3[/, Р9Ф: [оргпангая Ёус: Бс:х!ё
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Р цс' 2 . € х елц а в [ ё о бр ааю е н ня ч а с о в1,!х пар ам е пр | вс:лвшёк!сна:х спр!лецька;х вправ на :пон!шор! *,''Б*'р,
Б|дображен1{'[ отримало? щаслово| 1нформац{! зд!йснто9ться у таблитн|й форм| (рис.1).Алгоритм розроблено! прощам' 

'брй'*';'т-$'ормаш;т в йомй- виконанн'[ поср|лупоказаний на рису![ч 3. Ёа присщ|й, 
^"а;;;.;;;;" втадаттпйпатент тта винах|д }кра!ни[3]' |{ервинн! експер*а'ен'ал!н! !ослйжеы;ъ;;ивноот! викориотання трег{акера д]!явдооконален}''1 майстерноот| стр|льц1в у '*йй;."'* стр!лецьких вправах пок&}алидоц!льн1сть 1шширокого застосрання да}{ого пристро}о. Фщиман! пертп! тифров1 дан1 насовихпарамещ1в техн1ко_тадсгичних лй сщ|льш" 1'-{йЁ.'"*ативност! стр|льби у ттшидк|снихсрйецьклос вправах засв1дчу1916 ,."Ё; .;"йр;;й1',р' |х взаемозв,'зц.Бисновки

1' Ана-тг!з опец1а'гтьно! л!тератри, патентного попуку та практич{ного досвф засв|дщав
#:$ж# ;:"#*#;#""# ! терм!шо"; ;й'{^,,"'!..'|,-';;й би забезпечрав
тшвидк!сттих 

"'р;й"'"** вправ ," * Ё''н;:1жжуховт{х 
дугт' сщ{льц|в .,ри виконанн|

- 2' €творений "фенйер д# щ'"*'нале}{1#{ мйстерност1 ср1льц|в у тпвидк|снихотрш1ецьк|'( вг|разах"' складовими бйоками 
^"!/',',оворотна м1тпень, поворот}1ий блокутравл{вня м1тшен:по' давач повороц м!тшен|, ;ф;;,;оний локатор, м|т9офон, п!дси]т:ова9,давач влу{а!{н'{ та комп'тотер' 1ренажер дозвол'{е 

'''1р''"*и чаоов! |нтервали з то.ттт!сшо до



'асн , 
'нф 

оР'1 ац'й [' , ,па;'ол о ? й 1по !н н о в сц[йн ! м еппоё сц ксл н ав ч а н !!я
' 
п !ё еотпо в ц ! ф ах1в ц !в цш в !л ь н о а о 3 ахц с,пу н а с &1 е н'|я

'( мс з пара]1е-цьното ф|ксаш|его фалсгу в]гг{ення чи не в'гг{енн'т в поворотну м!тпень'Биявле}'а
доц!льн1сть використання "фенал<еру для удоскойа-глення манЁтфост; стр1льц|в утшвидк|снттх стр!лешьких вправах'' 3 метою визнач9н|{'{ р!вня майстерн!от| стр!#ш;* !;.'''тквал|ф|кац11.

"|!|тература1' 8нноераёськцй Б,А. |7ятпков 8'1 ||рисщй д:я й:дначен1{'1 часових рР{ов;'( парамещ!в спортсменБ_
;}{|шц6в. [{ателгг 9ща!1п: на винахй ]ц[э2 607 4, вудз0.04.99' Бюл-$€

2' |[ро затверл:кення црсу сщ[гьб Ё сщйетдко! збро[ дпя рядовог0 та нач€|'1ьн![{ь|Фг0 ск.]]ащ/ орган!ввнрр!:пн1х сщаз 9ща!ни: Ёаказ йБё 9ща!'ни ]чгэ493 в!д 24 луцпхтя 1997 роц.з. |[атеттг на в:анахй: ]чгр40414 А ({-]А), 7 г41]5700, Р4|1з/,6| Р1!йстерство осв1ти | нцки )/щштпа,
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*1.!' (ус[й,
м. !!ьв!в, |кра[на

викоРистАнн'1 кРшАтивних 1}{оРмАц1и{их тшхнолог|й
з мшто!о пцвищвння якост[ осв1ти

11остановка проблеми. чудо )Ф([ отол|ття - комп'тотери - завдяки сво]м ун!капьнимможливостям вое б1льште ви|{ориотову}оться у р{зних оферах ]1}одоькот д!яльност|. 1р не може
стояти ооторо}1ь | назчашьно-виховний процес' де все чаот!тце впровадхсу{отьоя комп'тотерн1
технолог{] навча1{ня. $ин] еломет{тарна комтт'}отерна ща*о"й|". _ 

"*'д'"' 
части}!а

профес1йно| п|дготовки фах1вц1в у будь_як|й гацз| .Ё.,'д,р.'"а держави. Боднотао
можливоот! комп'ютерних технолог|й навчання роблггь комп':отер також приваб.:павим
засобом реа-т:|зац1| самог0 г{роцесу навчанн'{. } багатьох кра?нах св1ц комп'тотерй технолог|]
навчанн'13астосову}оться вже давно, | наб1тий }'ими доов!д дае мо)к'|ив|сть не 

'}*ки 
з р{знихточок зору оц|нити !хн! позитивн| якост|, айъутявуттпнегативн1, а також оупрн| пробл&и та

ефекги.
йи живемо в йформащ|йттому сусп|льств| (1с), в якому головним д)корелом !снуъанття |

розвитку' оо}{овним ресурсом функц1онува}'}{'1 1 рутп|йното оило|о прощесив}1их перетворень
станугь знан1{'{, як| будрь ефекгивно використовратись практиттно вс|пта пййотейами
оуоп1льотва, переважно[о бйь:ц|ст:о г]ого чглен|в для розв'язрання повсякденнтл( !
перспективнкх завдань [1, с' 37].

?ому голов1{9 призначення осв|ти9 !€ по]штгас у п|дготовц! тих, хто навчасться, до праш1в цьому сусп|льотв|, 8 для щього необх|дтто п!дви:щтти як!стъ 
'",1*, ![ доотупп|сть т! !н.

Адже, кардинально зм|тглоетьоя парадигма щаноляц1! зншть. йодель, що ор1е}|тована на
принциш1 <Бчитися 3.1вжди 1 во:оди>, отвор}ос }ъ{ови ш;я зд1йснення як!оного навчання на
оонов1 викориота!{ня 1(1'

Анал!з попередн1х дослйжень. |{роблемо}о впровадження креативних 1нформащ!йних
комп':отерншх технолог!й у навчальний 

''р'ш". займалися1 Б. Биков, 
^ 

Ё. гур.,"',
}Ф..{оротпо}1ко, |. 3ахаров4 й. }(алдак, |. 1{сщ:овин, Б. (щаренко, }!1. (озяр, ю. мйбиць,
Ё. }т:[орзе, €. |{олац |{. €тефаненко, €. [исоев4 Б. 1рйнев, 1. ?рйнев та |:т.

9ченими визг{ано' що 3аовосння знань - це навча.г{ьно-п|знава]1ьна дйл:ьн1сть, що
спрямова}1а на св|доме та м{цне оволод|ння пон'|ттями' законами, теор1йи та }тфми
категор|япли [5, о. 393].
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