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в!иив чАсового ФА!соРА пРи оволод|нн[ тр{н!ко}о
1цв[,!дк|сно[ стР!льБи 3 п[столЁтА мА!иРовА

А. }у{.(ова^ьчк
Аь в ] в с ь ки й де ржа в н и й ! н сти ту ф / з и н н о/ кульур и

Б практиц| насто доводиться спостер!гати, як прац|вники овс )/кра|ни, котр|
достатньо м|р1 п|дготовлон1 до виконання стр1лецьких вг[рав, боз врахування
обмехенн я часу на ]х виконання' не зав)кди вдало засво}о1оть техн1ку тпвидк1сно]
стр[льби.

.[к в1домо, 1цо м|>к техн|кою стр1льби, без врахування часового фактора, |

гшвидк!сното стр|льбото {(урсу стр1льб - 97 , |снутоть суттев1 розб1>кност1 [ 2 ]. |{ри
стр1льб! без врахування часу спуск курка виконуеться у в1дпов|дноот| з динам|кото
пРиц1лтовання - п|дведенням му1]]ки в прор!зь | приц|льною л1н|ето в1днооно м|плон|.
А у гшвидк|сн1й стр1льб| структура постр1лу дещо |нтша - виробттицтво постр|лу
зд|йонюеться п|д час руху руки |з зброею , А|я на опусковий гачок починаеться до
встановлення збро! в зон| постр|лу, а приц|лювання виконуеться одночасно 3

виробництвом самого постр|лу д|сю на спусковий гачок. Разом 3 цим зм1нлосться
характер д!| на спусковий гачок ! приц!лювання в1дпов|дно до ч|тко заданих чаоових
параметр|в [ 3 ].

[{ри оволод1нн| техн|коло тшвидк|сно1 стр|льби ва;кливо ч1тко уов1домл}овати
вказан1 в!дм1нноот| 1 своечасно поребудовувати створену структуру тохн|ки |

координац1йний зв'язок стрйоцькихд|й, стр|льби без врахування часового параметру
| динам1чно1 тшвидк|сно| стр1льби. Б |нтшому випадку необх!дна трансформац1я тохн|ки
не зд1йсниться. |[ортш| спроби виконання постр|лу у динам|чн1й гшвидк|сн|й стр|льб|
мо)куть не св|домо приводити до виникнення тако] розповс!од;кено] помилки' як
натиск на спусковий гачок |з зап|зненням або досить пов|льно (як правило цо
зак|нтуеться ривком вказ1вного пальця через ностачу часу для правильного
завершення д|! на спусковий ганок). 1ак! помилки 1швидко 3апам'ятовуються !
проявля1оться як от|йка негативна навинка [ 4 ].

|{роведен| спостере)кення показали, що виникноння таких помилок у деяк|й м|р1
3умовлено загал ьно прийнятото посл|довн|стло переходу в|д стр!ль би, без врахування
часового фактору до динам|чно] тшвидк1сно| стр|льби.

9 динам1чн|й тпвидк!сн|й стр1льб| важливе значення мае в|днуття чаоу (тпвидкост|,
темпу), яке виробля€ться одночасно з п1дйомом руки' натиском на опусковий гачок
| приц|люванням | 3 ]. |1|двищення 1швидкост| потробуе корекц|| динам1ки |
к|нематики основного мохан|зму рухових д|й' особливо д{1 на спусковий гачок 1

п1дйому руки. )/ гшвидк|оних вправах техн|ка ! нас (тшвидк|сть) орган|нно 3ливаються
у нове самост|йне поняття "правильна техн|ка''.

Ёе випадково в методиц| навчання виникае потреба у створенн1 трена)керу
безпров1дно| росстрац|| часових характористик бкремих елемонт1в структури
стр!лецькихвправ [1].

1акий трена)кер або аналог|чн! техн|чн| засоби навчання нададуть мо>клив!сть
покращити як1сть навчання тохн!ц| динам|чних 1швидк|сних стр!лецьких вправ (1(урсу
стр!.лтьб - 97), прискорять позитивний пере}{ос рухових навик|в, виконуватимуть так!
функц!]:
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( _ ({ас циклу постр1лу,
/ _ (1асов1 характеристики уо1е1 вправи.

о ог(|но.пн|:
- максим альна працездатн!сть;
- техн]ко-тактичн1 елементи вправи.

о тренувальн|:
- гшвидк1сть | влун*т|сть стр!льби.

Б1дпов1дно до вимог наказу \4Б€ }кра!ни ш9 493 в]д 24'.07.97 р. виникае
необх!дн|сть у п|двищенн1 р1вня профес|йно-стр|лецько] п|дготовки особового складу
п!дрозл|л|в ФБ€ }кра|ни, зосеред)кення уваги на виконанн1 тшвидк1сних стр1лецьких
вправ, дотримання заход|в безпеки п1д нас стр!льби, рац|ональному використанн|
боепрг.тл-тас1в. Бсе це мо)кливо завдяки впровадхенн|о у навчально-тронувальний
процес прац!вник|в ФБ€ тренахера безпров1дно] роестрац1| часових характеристик ,

що забезпечить як1сть навчання техн|ки тпвидк|сн|4х ди\7ам1чних стр|лецьк}1х вправ
(урсу стр1льб - 97'
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пщготов!(А споРгсмвн!в високих досягнЁнь
миколА!всько[ оыпдсп

йихайдо (озир1' Аркаа!й 1(исеАьов',
1/правл!ння ф!зинно|цльури, спорц та ури3му

2 йикола]'вський держа вн ий пеАа го г/чн и й ун / верситет

Ф1зичне виховання |снус 3 часу виникнення л}одського оусп!льства. !!{е в давн| часи

в!домий ф|лософ Ар|стотель говорив: "Ё|що так не виснахуе 1 не руйнуе орган|зм лю!.ин|'
як тривала ф1зинна безд1яльн|сть''. 3 на1ш час соц|а-гльних. еколог|чних та побугових негарфд13

дощо зм1нлототься акценти в оц|нц| рол| | м|сця ф|зинно| кульщри в сусп|льств|. 3бер|гаю9}1

традиц]йн1тенденц!] якзас|б всеб1чного гарйон1йного розвитку осббиотбёт|, ф|зияяа культура

стае €диним в на1ш час досцпним засобом збере>кення та розвцтку здоров'я.
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