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реат1зац1| найб!-'ьпш Аоц1льним с забезпечення фах!вц!в од{отит1ними моб!льнт
приотроями. 1аЁ присщо[ моя(угь стати елементами еддно] |нформащ|йно? сист(
|ив!цьного захисц' до окладу яко!, окр|м них р1йддь входять сервери даних, пероо!{ал
коплп'1отери, бощо1!-_комп'тотери спефа-гьнттх ангомоб|л|в та ;ь;. 3 метото |пир1п
вгровад)кетшя й]€ 1{3 слй розробити !1 версБ, розраховану }1а персональн! комп':ойр:
такох( 1 нтернет-верс!то.

8псновки
Бикористання й1€ [_{3 забезпеттить фах|вця мнс 9ща!ни {ш1г0ритм;}ми д|й у р1зт

сицащ1-пс, |нстррлентальними засобами дл'1 проведенн'т оператив}{их розрах)г!тк|в, а тал
необх|дто:о н€шчально1о та дов1дково:о |нформац|ето' €истейа може усп|пвикориотовРатися 1 при п1дротовц! фах|вц1в у навчальн|тх зак.т1адах, особливо п1д
проходже}{ня практики та ота)крання. {оц1льно}о е розробка нов}о( моб|льттих терм!нал!в :

модщф!кацй уже розроблентос з можлив|отло йстанц|йного контрол}о парамет
життед1ятьноот! та перем!щення рятувальгтик{в.

.}|1терацра
1. |{ро щавов1 заоади цхв|-тьного захист ; 3акон 9щайи : },{ 1859-}? |7 [олос 9ща{ни _ 8ф{ц. вик' 22$7 .20о4. - ],|ч 1 34.

з' [{озяр А'{. 7'[. ?ехлологй 3астосран|{'х р!зноман!тш:ас форм дов1дков|ж джерел в осв|тг
щофес1&1й д]я.:тьност! 7 м. м. 1(озщ, А. [. (узик 7/ 3{сник ]1ьв|всйй державного уъ!вфсттгец безп
жргггед|яльност|: 3б|рншк на}ков|д( пра!Ф. _ -|{ьв|в: лду Бжд 2007. _ ].|э \. _ с.7-]'4.4. Ёозяр 1[. й &1обйьна !нформац|Ёдло-дов|дтова система 

'Ёевйкт:адна меди!1на допомога,, т
3астосуванн'1 / м' м. (озщ, 1. {. Бейзгшд, А. д' (р:лс // фнасн! й6ормаш;й| технолоЁ[ та !нновац!
мотодики н'вчан}{'! в п|дготовц! фах!вц|в: метолологй, теорй' досв!д, щ'бл""'' 3б!рник науков!{х ща'1т1&й-Б1ннттця, 2007. _ Б:тт. 15' - с' 29з-298.

5' !{озяр й |{ йобилтьная сщавочна'[ система ''(одь1 ФФЁ'' как средство п0'учен]о{ :тнформации
опасньп( грузах 7 м. н. (озщ; А. {. }фзьтк // }4нновационнь1е технолог|{ зап]ить| от тезвь]чай:ъ!х-слтуац1езисьт докпадов йеж14народтой наутно-г-грактической конференции, г. йинск, 2-3 октя6ря 2008 г. * й*кии м!{с Ресщблп:ки Беларусь, 2008. _ с.24-26.

6' 1}:е ]ауа }у1Б Р1а||огп: - йе йов| {'Б1чш1ьшэ Арр1!саЁоп Р1а![оггп {ог йоБ11е 0еу|сез [Блекгротп
рес1рс] - Режтпд достугу до х$?н. : [шр://!ауа.зцп.согп/.!ауагпе7й0ех..!эр

1}пе песеэв|у о[ огеа11о1 о[ гпоб|1о 1п{оггпа11оп зув{егп ог ехрег|5 о{ о!у!1 р1о1ес1|о'1
ртоте6. ?}те з1гцс1цге о{ зуэ1е:п |ь 0еуе1оре0 ап0 йе ехагпр1ез '| |т. шве 6шг1п9 е1пег8е!
в|{ца{|опв ап6 о*тег Ёп6з о[ аст|т1ф о[ 41у|в1опз о[ с|у|1 рготео1|оп ап6 а1во |ог регвоппет тй*
аге 9|мо6
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3.3. [{оц:еленко, А'Р[' |{овольну<, [о.^4' Анупот;;к
м. }1ьв!в, |краЁ

[нФоРмАц| |л*путй сушРовц !{Ав]1Ально_тРш}тувАльного пРоцвсу
у Ф]3и[[но1иу в[п(овАнн] нА [РиклАд| стР|лшцького споРту

&туальн!сть. €утасний р|вень розвитку спортивно] науки 1 практики передбав
т1|ироке використанн'{ оучаоних технолог|й, ор:техн|ки, 11ро[рамного забезпеченг
тренажер!в та прилад|в, здатних задоволь}{'{ти пощеби науковця !|и тренера. Ёезважшо.ти 

'брштивий розвиток |нформац|йно-телекомун!кащ|й:птх тохнолог|й в }утаЁн1и осв1т1, засо{
зв'я3ку опец1ал|зованщ елекгроннуп{'такомб|нованих прилад1в за'пггпаеться госща поще.&
розробц| та вповадженн| нових втлтл1ртова-тьних систем без яких немо:кливий об,етсгвн



1з процес1в р|зного харакгеру та контрол}о зна1ть' рл!нь та н€шичок чрсавт|в, оцдент|в
ри викон€}нн| тшвид<|снттх сщйецьких вправ [1,2].

Фтже, мета роботи зводилася до розробки такого вим1рювалЁного техн1шого засобу
'онтролто, ятотй 6ът задовольн'тв пощеби корисцъан|в (опортсмон1в, в|йоьковоолцэкбовц|в,

ренер|в) в об'сктивност| даних при виконангт1 тпвидк|оних отрйецьк|{х вправ та в|дповйав
'имогам ог{асного р|вт*я розвитку науки | техн|ки.

3авдання дос.тп1дясення;
- проанал|з1ъати сутасний р|вень використанн'| техн|.птих засоб|в ковтро]11о

{нематичних параметр|в техн1ко-такти.штих д|й стр1льц|в при виконанн| ш:видк1снттч

тр|лецьккх впр.1в;
- розробити футкш|оналъну охему та д|точий екземп]ш{р тренФкера д]!я

доскон€1лення майстерттост1 стр|льц|в у тшвилк|оних сщ!лецьких вправах;
Результати досли}кення. |{атентний по!тгук' анал|з опец|ал1зовано| стр|лецько|

!терацри показш1и' що перева)кна бйьт:т!сть приладБ та апаратри у ощ1пьб1 спршлова:т| на
из}{аче11!#{ то*тост1 вщченн'1та приц!.гпован1{'1 по верР(ом|й м1шен|. 1{рй того, прилади' як

равило, в1'кориот0вра]1ися з мето}о п|двищення с1тортив}1о! мш"тстерноот1. 1ренажер1в, як! б
о}1трол1овали т{и п!дви]цувагпт р1вень профес!йно-прик]1адно{ п1дотовленоот| практис!но не
и'{влено. 1снуе дек|лька патент1в с1шА, як! пропонуоть за'{вки на виготовлення приощо|в
дя контрол1о та тренува}1}1'| трьохпросторово! ор1ентац!! фельефна м|сцев{сть)
п|вроб!тттик!в опецолцэкб з пода-гьт1|им }р{[ке}{ням ф!ксованих об' екг{в.

} в|дпов1дтост| до типовот функц1она-тьно! блок-схеми вим1ртова-тьно| системи нами
озроблехтий та сконструйований тренах<ер ш{я удосконш1егтня майотерпост| стр|льця в
твидк|сттттх отр|лешькттх вправах' 1,1ого мохста використовувати як для д!агностики р!вня
!дготовленоот|, так ! для навчанн'{ та вдоскона]тенн'т техн!ко-такгичних д1й у гшвидк|сних
тр|лешьких вправах. 1ренажером корисцъались як перем|нний склад лдуБжд мнс
фа!ни, так | стр|льц|в середньо] та виооко] класиф!кац1!, як1 спец|ал!зулотъоя у виконанн!
:видк{снттх стр!лецьких вправ.

1рена:кер виконантй у вигляд! ш1аратно-програмного ком||лексу' який конотруктивно
к.т1адаеться 3: поворотно| м!тпен|; поворотного блоку управл!няя м|гшеннто; давача повороц
г|тшен!; 1нфратервоного локатора; ьт!крофона та п|дои.гповава; давача влгги}т{н'';

орсоншьного комп' тсггсра.

|{оворотна м1тпень може мати багато р|зновид|в в залежност! в|д р{ов викона}тн'{

онкреттто| тпвидс1оно| ощ|лещько! вправи ( }ф 1, }:гр 1ц }ф 2, }ф 2а \ т.д. курсу ощ|'тьб (((-
! 7))' ||оворотний блок утравп|ння виконуе функць чаоового таймера, 3аданих заздалег|дь
1 'арал*ещ!в тривалоот| вправи ( }{э 11 - 6 оек., 11м-4 - 20 сек. тощо). ,(аван повороту м|тпен!

1 щ*'" для 3апуску хронометра в момент появи м!тшен!, | окладаеться з герконового давач4
] озм;щеного п|д м|тшеннто, та магн!ц, розм!щеного 11а м!:шен1, безпосередтьо !{ад герко1!ом.

; [нфранервоний локатор застосовуетьоя д'| { ф!ксаш1! моме11ц п1лйому руки з п1столетом

рйон пртщ!лтован:тя п1сля виконанн'! техн|ко-татсштчн:ос д|й, обумовлених умовами
иконант1'{ тпвцд1!9ц61 сщ|лецько{ вправи' кощу вико1{уе стр1лець, та ск'1адаетьоя з
ипром|н:овача та |нфратервот{ого давачц який розм|щений на ::ггатив!. й!крофон та
.|дсилповач с]ужать для ресстрац|| виконан}т'| посщ|л|в 1 передан| електри}{ного сиг1{шту з
г!крофону на п1дои,товач, а зв|дти _ до комп'тотера. .[ават влг!ання о'цх(ить д:я ф!коаш||

щп{ан!{я у м|п:ень та окладасться геркону та магн|ц, розм!щеного на м|тпен| над герконом на

ру'тст|й п|дв!сц|, захищений мет{ш1ево}о пластино1о .

Бс! дават|, |нфратервоний лока:тор та м!щофон конструкгивно пй'сднан| чеРез
ттерфейс типу ''€еп1гоп|с$'' до комп'тотера типу 1вм Рс. [е надае змоц 3а допомого}о
озробленого програмного забезпечо}|т{'|' конщол}овати та ресотрр€}ти во| часов! парамещи
твидк|оних стр|лецьких вправ з подаль1пою ]х статистично-математичною обробко:о. [1оред

иконанням вправи загуокастьоя прощама''11&'' (фйл 1|&.ехе), яка вивод!ться }1& дисплей
1а.т:огове в|кно, по.т1 { якого заповн}оютьоя оператором фио.1).



1 н ф о рлс ац1й но -'п елекому н !ксц!й н Ё спехн олое1|
в сунасн1й осв]тпЁ: ёосв!0, проблемш, перспек,п'1ва: - 2009

9 раз! готовност1 до виконанн'{ 1швид{!оно| сщ|лецько? вправи от;-лець св!дтп;
подаче}о ком{}нди "г0товий''. Аа_тл| подасться команда "вогонь'' | операгор запускае тайм
блоку 1шразл1ння повороту пл!тпетт|' |{ри пош! м1тшен1 с|]рацьовуе давач т{овоРоту м|шен1, :

дае команду на комп'тотер дл'{ зат|уску прощамного таймеру. Б момент входу руки
п!столетом в район приц1:повання спрацьовус !нфранервоний локатор пода}о11и кома1{ду
комп':отер, який ф1ксус час готовност| ещ|льшя (яао реатсд!!, чао техн!ко-такти!тн}.о( д
обрловлених р[овами викона1{ня вправи, час п{дйому руки з п|отолетом в рй
приц|-гшовання). в момент виконанн'1 пер1шого та наступних сер1й посщ|л!в м|крофон
п|дси-тшовштем' в сво}о чергу' переда}оть сигнат{и на комп'}отор, ф1ксулошл час виконан
посщ|л|в. |{ро як|оть виконання постр|тц оигна_гг|зуе давач вщ/чан}тя, що роесщуеться т
комп'тотором у в|дпов!дгтий момент. 3упшнка прощамного хровометра зл|йонтоетьоя п!с
повороц м!тпен| у вих|дне полох(енн'[ або п|сля виконан1{'{ дванадцягого постр|.гу.

гРогРАмА вим1Ру чАсовРж хАРАктвРистик виконАн}#{ постР1]гу

|!р|звище:
3аняття:

тиР-1
1м'я:

9ао готовцоот1(мс):

Р.н.:
|[рим|тки:

|[осгпрйш 1
,, '-) 4 5 6

$ас 0 0 0 0 0 0

Ёлунсння 0 0 0 0 0 0

[[остпр1лн 7 8 9 10 11 12

1ас 0 0 0 0 0 0

Блуноння 0 0 0 0 0 0

Р1: Б|ёкршгпш Р2: 1апцс [4: Ре0ацва!пц Р5: [[уск {8:8сл;тунштпш
Р3{./, Р30: [ортпоння Ёус:8шх]ё

Р сцс. 2. €хе:п а в !ё о бр аэюення ч а с о в1/х пар а:п е пр ! в
цлвцёк|снт:х спар !л ецькт;х впр ав н а мон!йор! комп' ютпер а

Б!дображен}1'! отримано] щтслово| 1пформац|! зд1йонто€ться у таблинн|й форм| фис.1)
Алгоритм розроблено! прощами обробки 1ттформац|] в момент викон[}нн'[ постр

показапий на рис}т1ку 3. Ё{а приощ|й' який описуетьоя вутданий патент на винах|д }кра|

[3]. |[ервиттн| екопериментальн1 доол|дження ефекгивност1 використання тренажера ]

вдоокона.т1енн'{ мйотерност! стр|льц!в у тппидк|сних отр1лецьких вшр{вах показ,
доцйьн!сть 1пиРокого застосрання даного шристро}о. Фтриман| пертш1 цифров1 дан| наоот
парамещ|в техн|ко_такгичних дй стр1льц!в та |х розультативност! отр1льби } тшидк1ст
стр!лецьктас вправах заов|днутоть певн| законом!рноот| шри !х взаемозв,язку.

Бисновки
1. Анал|з споц!ально! л|тератури' патент}1ого по|шуку та практитп{ого досв1ду засв!д

необх1дт{сть отворенн'т пристро1о з терм|новим зворотн!м зв'я3ком, як1тй 6Р1забезпету
високото}[не виз]1ачен[{'{ часових характеристик р}хових д|й сщ|льш1в при викона
тшвидк|снттх отрйецьких вправ та !х резщьтативн|сть

2. (творений "?рена)кер дл'| удосконаленття мйстерност1 стр|льш1в у тпвидк1с:
отрйецьктог вправах", ск.}1адовими блоками якого с: ттоворотна м|тпень, поворотний б:

управл|ння м|тшенЁшо' даРач повороту м|тпен|, |нфратервоний локатор, м|крофон, п|дсилтот
давач влу{€}нн'! та комп'}отер. 1ренажер дозво'{'{е вим|ртовати чаоов1 !нтервати з то.ттт!сшо



|нф орм а ц1й н ! тпв;уол о а[7 тпл |г*н о вац!й н | м е тпо ё ц кц н о в ч с н 
'1я

п!0 еоппо в ц ! ф ах|в ц 1в ц нв |л ь н о е о з ах1 с'пу н (! с е)'' ен ня

мс 3 паРалельно}о фйоап1ето фа:сгу влгг{ення чи не вщттенн'{ в поворот}ту м1тпень.Биявлена
оц|льн|оть використавня "1ренажору для удоскона-ттенн'{ майстерност| стр|льц|в у
видц<|снтгх отр1лецьк]о( вправах'' з мето}о визначенн'{ р1вття майстерност1 стр1льш1в р|зно?

,.ват1ф|кац!|'

.[[|тература
1. Бшноераёсъта:й Б,А' !7яупков Б.7. ||рхтощй для в;вначенн'т часових р}хов!'( параметр1в спощсменБ-

'чнггс|в. [|атегг }ща*пт на винах!д !'{у26о74, вй 30'04'99' Бто;:']'|€

2. |1ро загверркення црсу сщ!льб |з сщйе:ъко? збро! д'|я рядово]ю та начыьт:и1{ь}Фго ск.'|аду орган|в

т1тр1тпн!х сщав 9ща!ни: Ёаказ йБ( }ща1ни ]'|э493 в!д 24 лшшг1 |991 роч.
3' [[атетг на втшахй; $ч40414 А ({-'А)' 7 г'41.15/00, Р4]]3126 / йБ1отерство осв!ти ! нцки 9ща!тпт,

ержавнгй деперт€!мент {гггелекуштьно? вгтасност1 - ]'г*001010285; за-шгл. 15.01.01; ощбл. 16.06.03; Бтогг. ]:{э 6.- 3 о-

:

, тье,е м/а5 ьуе51|3а1е4 1пеап$ ап6 п:ойо6з о[ рго{езз|опа1 з}тоо1!п9 ргерага1|оп о{ з}:оо1егз.

[еге угеге 6ете1оре6 а э1гпц1а1ог |ог !гпргоуе1п9п1 о{ з1тоо1от5 5к;11 |п Бф-зрее6 э}:оо1|п9

!его|$е$, а 1ес!п!чше о{ 1гпрготе111еш ог рго{евз|опа1 в[оо11п9 ьЁ11з о[ егпр1оуеез о{ з}тоо1егв.

'дк 378.14:004
А[.!. [{ус1й,

м. }1ьв|в, |кра[т+а

викоРистА}1!|я кРшАтивних 1ноРмАцпп{их тшхнол0гй
з мшто}о |шшищвнн'{ якост| осв|ти

11остановка шроблеми. чудо )Ф0 стол|ття _ комп'тотери _ з€}вдд(и овотм ун|кальним
|ож.т1ивостя}{ вое б|льш1е використову{оться у р|зних сферах л1одоькот д|яльност|. [р не може
тояти ооторонь | назчашьно-вкховний процес, де вое чаот1тпе впровад)куютьоя комп'тоторн|

! :рофес|йнот' ш!дготовки фах!'вш|в у будь-як|й гатуз| господарства держави. Бодночас
1ожливост1 комп'тотерних технолог!й навча[{ня роблягь комп'}отер такох{ пРивабдивим
аообом реа-тт!заш!! самого процесу н€вчан}'1. 9 багатьох кра!ъах ов|ц комп':отерн1 технолог|т

гавчання застосову'!оться вжо дав1{о, | наб1тий ними доов|д дае можлив|сть не т1.гльки з р{зних
очок зору оц!нити ]хн| позитивн! якост|, айвияь2тту негативтт|, а також супщн| проблеми та

фекти.
йи хсивемо в йформац|йному сусп|льств| (1с)' в якому головним д)керелом 1онрання 1

)озвитку' ос}товним ресурсом Фг'кш!''уванн'{ | рулп|йното оило:о щр0щеоив1{их перетворень
|та}гуть зн€}нн'!, як{ будщь ефекгивно використовув€шись пр€}ктич}1о во1ма пйсистемами
;усп!льотва' переважно!о б|льтп|ст:о його ч:лен|в для розв'язрання повоякденн}о( !

!ерспективт{1{х завдань [1, с. 37]'
?ому головне призначення осв1ти в 1€ полягае у п!дготовц| тих, хто н{1вчаеться' до прац|

} цьому сусп!льотв1, а для цього ттеобх|д:то п1дви:тРтти як]сть оов1ти, || доступв!сть та 1н.

\дже, кардр1нально 3м|}11осться парадигма щансляц!{ зттатть' \4одель, що ор!ентована на
тринцип! <Бчитися завжди ! встоди>, створ}ое умови д.ття зд|йсяення яЁсногэ }{€шчання }!а

>онов! використання 11(1.

Апал!з попередн|х дослиже!|ь. |{роблемо}о в11ровадження креативних |нформащ|йн|Ф(

(омп'}отер}|их технолоЁй у навчштьний процес займалися: Б. Биков, Р. [щевит,
!Ф.,{оротпе}1ко} 1. 3ахаровц й.}{алдак, |. (сдрович, Б.(ухФенко, й.1(озщ, 1Ф. йатпбиць,

Ё{. йорзе, €. |[олац |1. €тефш:енко, €. (исосв4 Б. 1райнев, 1. ?рйнев та |п.

9ченими виз11ано' що засвоенн'т зна11ь - це }1авча.гтьтто-п|знавальна д|яльн1сть, що
спрямована на св|доме та м|цве оволод1ння пон'{ттями, законами, теор|ями та |нтшдми

категор1-штли [5, с. 393].



Брянцев Ф.А.
&1ФвРв1{ФовА}шй гшшдсд до }{АвчАн}{'1
комп'ютвРн0! грдошот мдт8утнп( Фл([в1ш
3 комп'ютвРного вколого_вкономг{ного мон1тоРингу'..
3овк[{.[|.
Акмволог|!!н1 Аспвкти у ]РоФвсй{ого Розвитку
о соБистост1 тРА|щникА дРРкАвного пожЁжного }игляду
|улйо Ё.1|1., }|7ов'сан !.9.
тнФоРмАщйшпп тшс{олош нАв!инн'1 в тшдготовщ
мАг1стР|в зА ст1вщА'|ьн1стю (по)ш)}Ф{А Бв3тшкА"у>

[ур1ненто !.1Ф.
мвшАосвгтА як 3Ас1Б тР0Фвс|ино| гппшотовки


