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1човатьчук А.й.
}'до сконА;1внн'{ пРоФв с |йно_стР1лвцько| птдго тов ки

осоБового склАду оРгАн!в внутР!1шн[х спРАв
}! ьв[вс ька;й !нстпшупуп! по)юеэюно[ б езпекш

АннотАц11

[{овальчук А.1\4. 0птим1зац1я профес1йно_стр!лецько| п1дготовки особового
складу п|дрозд1л!в орган1в внутр1пшн!х справ }кра|ни.

9 робот| розглянуто специф|ку профес1йно-стр|лецько| п|дготовки особового
складу п!дрозд|л|в овс )/кра|ни. !осл|дх<ен| засоби та методи профео|йно-
стр|.пецько] п|дготовки сп1вроб|тник|в. Розроблено класиф1кац|то техн|ко-тактично|
п!дготовки стр|льц|в, трена}кер для вдосконапення майстерност! стр|льц|в у
тпвидк|сних стр|лецьких вправах' ш{етодику вдосконалення техн|ко-тактично|
майстерност| сп|вроб1тник]в овс }кра1ни. штодельн| часов| характеристики
тшвидк|сних стр|лецьких вправ }911 кс-97. пм-4. Бизначено к|неплатичну структуру
виконання тпвидк|сних сщ|лешьк}.{х вправ. Розроблено ь{етодинн| рекомендац|| для
вдосконалення техн]ко-тактично| ьтат!стерност| стр1льш|в у тшви:тк|сних стр|лецьких
вправах.

Ёп точо в1 сло в а 
" 

профес1йно-стр|лецька п|дготовка, техн|ка' тактика' пара1\{етри.

1{овальчук А.й. 0птимизация профессиональной стрелковой подготовки
личного состава подразделений органов внутренних дел )/краиньт.

в работе рассмотрена специфика профессионально-стрелковой подготовки
лтт{чного состава подразделов овс }краиттьт. }}4сследовань1 средства и \'{етодь1

профессиона_т1ьно-стрелковой [одготовки сотрудников. Разработана классификация
тохнико-тактической подготовки стрельцов' тренах(ер для усовер1пенствования
\{астерства стрельцов в скоростнь1х отрелковь1х упра)кнениях, \{етодику

усовер1шенствования технико-тактического мастерства сотрудников овс !краиньт,
модельнь{е временнь|е характеристики скоростнь1х стрелковь1х упрая(нений ]\р11
кс-97, пм-4. Разработаньт методические рекомендациг| для усовер1шенствования
технико-тактического маотерства стрельцов в скоростъ{ь1х стрелковь]х упра)кнениях.

1{чк;чевьте сло6а: профессионально-стрелковая подготовка' технико-
тактические действия, временнь1е параметрь1.

}(оуа[сц[ А.м. Фр{1тп|иа{1оп !п э1поо{!п9 ргерага1!оп о{ {[пе егпр1оуеев о[
!атш_еп[огсетпеп[ }о0!ез о[ 0|<га!пе.

11те зс|епс|йс :мог[ сопсеп15 11те чшев{|опз о{ ]псгеаве о[ г1те ргоЁевв|опа1 з1тоо1|п9

ргерага1|оп 1еуе1 о[ т1те етър1оуеев о[ 1а:м-еп1огсеттеп1 Бо$!ез о[ 1][га|пе оп 0те 6аз|ь о{
{1зе соп{го1 о[ т|тте рагатте1егз ап4 сгеа{|оп о{ а {ес}тп|чше о{ 11те|г !ттргоуеттеп1 0вт1п9

р ег{оггпапс е !п 1т191т_ зрее6 з1тоо||п9 ехегс|зез.
!{еу тоогс!з.' 1т|31т-врее4 з}доо11п9 ехегс|зез, {ес1тп1чше о| |птрготе:теп[, [1петтат|оа|

с1тагас1ег1вЁ1с, 1ес1тп|ч ше тпе{1то6 о{ т1те с оп{то1.



Актт атьн|сть те\1}{. Ф:нттх; з важ--1!1вттх е--;ехяент|в .'_11д[ц_'т3с--т: п|:гот.^твктт

особового ск-1а.]\ п|:роз:|--т1в 9Б[ }'кратнтт с стр1.-тешька п|_]гс,[ц_:Б(|1. [тр.'|.-тьба в

основно\{\ ве_]еться в екстре\{&'1ьн11х у\1овах. ко]1]{ рез}'-1ьтат вттр!гшьсться _]с-..]9\{11

сек\н_]]{ (Ёаказ \1всу }9 536 - 1993 р.; Ёаказ мвсулъ 159 - 2000 р.: Ёаказ \1вс}-
-\9 7-1з Бн - 1993 р.). Риникас необх|дн|сть у розробц| б1льш: ефектттвнттх засоб1в |

::ето:]в в-]оскон&цення техн|ко-тактичних д|й у штвидк|сних сщ|лецькттх вправах з

\1ето}о ефективного виконання оперативно-слу>кбових завдань [1. 3].
Фднтапс з найвахслив1тших тшлях|в п|двт;щення ефективност| процесу

,т]:готовки с об'ектив|зац|я оц1нки виконання техн|ко-тактичних д|й у тшвидк|сних
стр|:тецьких вправах з використанням нових ф'р* навчання, розробкото ново]
}1етодики, 3окрема тако|, що базусться на застосуванн| техн|чного засобу контролто.

]у[епаа роботи - визначецня модельних характеристик часових параметр|в
техн!ко-тактичних д!й стр!льц!в |з'габельно? зброт.

&4етоди дослйжсень: 1) анал!з л|тературних д)керел; 2) електронно-
комш'тотерна ресстрац|я часових ттараштетр!в техтт1ко-тактичних д1й стр|льц|в у
тшвидк|сних отр|лецьких вправах; 3) педагог|нний експеримент; 4) математико-
статистична обробка даних.

Результати. Розглянуто особливост1 профес|йно-стр|лецько1 п|дготовки
осо6ового скл{аду п|дрозд|л1в ФБ€ 9кра|ни. [{одана характеристика профес!йно-
стр!лс"цько| п1дготовки прац|внитс|в орган!в внутр!гшн1х справ 9кра?ни, визначена
спецгтф1ка виконання стр|леттьких вправ у систем! мвс 9кра|ни, розглянуто
особ::ивост| техн{ко-тактттчно] п|дготовки с;т|вроб|гник|в овс 9кра|ни | навчання
ст'р1льби з п1столета 1ь4акарова. Бстановлен0, що рац|онатьне застосування
трена)кер1в, техн|нних пристро|в, техн|чних засоб|в у г1рикладних видах сшорту'
профес|т?но-стр1лецьк1й п!]готовц| особового складу п|дрозд|л!в овс надас
ьтожлив!сть ц|лест:рямовано вир|шлувати питання керування профес|йно-стр!лецького
п|дготовко*о особового складу п|дрозд1л|в овс | б1льгш ефективно проводити
навчання техн|ко_тактичних .1;й тлвидк|сних стр|лецьких вправ в|дпов|дно до
кер1внттх документ1в.

|{отреба у хрон0метруванн| техн1ко-тактичних д|й сгр1льц|в та визначенн|
часових характерист1.1к циклу влучного постр|лу та сер|й постр1л1в вимагала

розробки спец!алтьно| апараттри, бо патентний [ошук дов1в в|дсутн|сть таких
этристро?в, трена:кер!в.

йи розробили трена)кер г2] (рттс. 1) для вдосконалення майстерност!
стр1;тьц|в у тшвидк!сних с'гр1лецьк11х вправах.

Б1н е ун|версальним: як д!-1я навчання та вдоскона-цення техн|ко_тактичних
д|й тшвидк|сних стр|лецьких вправ особового ск'{аду п|дрозд|л1в 8Б€ 9кра}ни, так !

!з']7я п1дготовки стр!льц1в середнього 'та високого р|вня техн!ко-тактично|
;т|дготовленост| в систем| мвс х"кра?ни.

'|ренахсер являе собою апаратно_програмний комплекс, який к0нструктивно
складасться з поворотно] м|гшенно? установки (поворотно| м|тпен{, поворотного
блоку управл|ння м{шлеьт1) та електронного ком11'готерного хронометра (Аавава
повороту м|гшен!, |нфранервоного локатора, м|крофона та п|дсилтована, давача
влучання, комп'тотера).



[!631':ротн3
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\!1ш-тень \1ас 0агато р|зновид1в зале)кност1 в1д умов виконання
}(онкретно| плвгтдк!сно! стр|лецько| вправт.т (

]'1ъ1. л91а, ]\ъ2, ]ф2а | т"д. (€-97).
Розроблено електронний тренажер

для вдосконалення майстерност! стр|льц|в у
:лвидк!сних стр|лРцьких вправах. Фн|куван!
результати' отриман| при визначенн1
значних кореляц|йних зв'язк!в м|>к

часовими характериотиками ттд

Рис. 1 . [{ринципова схема стр1лецького
1- поворотна м|гшень;
2- даван влучання;

штвидк|сних отр|лецьких вправ .]т911, кс-97,
пм-4 | контрольним результатом' сприяли
{1одаль1пому вдосконаленн}о як конструкц|й
тренах(ер}, так { метод|в обробки отриманих
цифрових пцасив1в.

Ана:т1з хронограм викона1{ня
тшви:к!сних стр1лецьких вправ особовим
ст.1а.]о\1 овс !кра|ни з використанням
розроб:теного тренах(еру для вдоскон[|лення
\{а1-1стерност| ср|льця в}1явив взасмозв'язок
:-т],к 1ндив1дуашьни}.{и та груповими
показн1{ками хроноструктур контрольно|
:|яльност| 1 результативн1стто.
трена)керу:

3- даван повороту м1гпен|,
4- 1нфранервоний локатор;
5- м1крофон та п|дсилтован;
6- шоворотний блок управл|ння пт1тпенню;
7- коьлп'тотер.
Бстановлено, що момент початку стр|льби у вправ| пм-4 п|сля долангля 25

метрового в|др|зка мас незначн| коливання ! р1зниця м|эк оередн1ми г[оказниками
мо}4енту готовност1 у трьох р|знгтх групах слортсп,1ен|в складас 166 ьгс. 9кщо
проанал|зувати пода_тльтп! часов| показн1.|ки' а саме мош1енти виконання кожного з
|!'яти постр|л|в' р|зниця спочатку росте, а дал| зних{усться. йо;кемо говорити про
незначний вплив тпвидк|сних якостер], як! проявля}оться в б|гу на коротк| дистанц|]
(зг1дно з умовами виконання вправ]т |{й-4) на к|нцевий стр1лецький результат.

[ередн| часов| 11араметри та показники в|дхилень (коеф|ц1снти вар|ац|й |

середн| квадратинн| в|дхилення) п|д нао виконання тпвидк|оно| стр|лецько| вправи
п\,{-4 с основ0}о для створення значимих модельних конструкц!й граф|чно? форми,
в основ| яких ле)*(ать динапл1ка значень часових |тттервал1в виконання ц1с| вправи
за-'1е)кно в1д сер|йно| результативност1 (тпабл. }, ршс.2).

{искус1я. Анал|з вих|дних часових показник|в ов1днить г{ро ск.ттадн|оть
трактування щодо зм1ни часових парамотр|в техн1ко-тактичних д]й тпвидк1сно}
стр|лецько| вправи пм-4. Абсолготн| значення момент!в виконання постр|лу не



(
вказу!оть на о.]нозначн1 тен.]енц1т нав]ть пр]1 пор|внянн1 \ р'зн11\ гр\ па\. ]оц|льн!тше
кор!{ст\ ват1!ся :т:на::ткою сере:н1х 3начень часов!]\ 1нте1"'3д1]3 в}{конання
:шви:к|сно1 стр|.-тешько| вправтт |]\4-;1 з&-1ел(но в|: сер|т!но| рез1-тьтат11вност| (ртсс.2).

3 граф1к1в в]1.]но. ш{о час набуття раш|онально] пози для стр!-тьгш п|с-тя проб|гання 25
\1 с \1ен|]|ттх: т грх п!.

. таблгтця 1

3начим1 часов! параметри техн|ко-тактичних д|й стр|льц|в

у гшвидк|сних стр|лецьких вправах (мс)

п

ч. '1, -{{, 1'.]!т1 9э-1{ 9, 9.-9" {з. 1+_9з !{.+, 9;-9д {. Р.с. Р.вп.
{,(мс) 9882 /'-\ -7 э \22\5 1654 13870 11о] 1-5576 \72\ 17297 1 596 1 8893 э/ -А|+
\ /о.' \1.22 13.36 14.4в 7.26 1з.92 5.08 10.63 5"61 22.67 4.5з 6.68 з.01

11

п|

$а рис. 2. граф|чно виведено дан| курсант|в, як] показу}оть вищ| результати. {

}{авпаки. !ал: ламан; крив;, як1 оп}{су}оть
шерсс;ка}оть 0дна ФАн}, вказугоч}1 на зб|льгшення
наступний гтостр!л курсантами з ви|]1о}о к1нцевото

часов1 ш{1х{постр1льн1 1нтервали,
часу для приготування на ко}кний

результативн!ст}о.

па

1ч, 1{;*9, 9;. 9:-1{; 9:, 9з-9: 1{:,, 9+-9з 9+, 9:-9ц 9:, Р.с. Р.вп.
{(ц:с) ] 984з 20в4 1\927 |']з2 1 з65в 1 788 15446 1801 1724-/ |7з7 1 8984 А.+2 в5

!' о ! 7,0в 9,7 | 5,76 11 А} 5.3 1 9,вз 4^86 10,5 5 4,59 12,29 3,48 2,66 1.69

т1а

{;- !{т, {:-9т 9'- 9:-9; ц. 9.*-9: {ц !{'-1д 1{з , п^! .|- Р.вп.
)( :'пс) ! 10009 2192 12241 116з |з964 1 700 1 5663 ! 803 1'/466 1 6з9 |9105 4о 80
,{о,/* ! $. 14 1б.19 4.90 12.з8 4,30 1) {) 4.1 ] 9.65 4.08 18,3 1

11А 7,05 1.11
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Рис.2. /]ттнам|ка середн|х значень часових 1нтервал{в виконання тпвидк|снот
стр;.]1ецько| вправи пш{-4 заде)кно в1д сер|йно? результативноот;

11ри т:ьоп{у тх часов! п0ка:]ники зроста}оть ду}ке пов!льно' без видимих флуктуац1й'
Ёот<азник!4 1{ас{)вого !нтервату }{1ж останн|м | передостанн|м моментами постр|л1в
мак)ть характерну озЁ{аку: вищий спортивнийт результат - б|льгшттр"т 1нтервал часу. це

'|егко 
г|оясн!0сться з огляду на наступне. [тр|лець' збер1гагочи пост|йн|сть часових



тнтерва-т1в. збер'т |136 |; ссновн1 :ттна:т|чн1 та к!нептатичн1 параш1етри в14конання
ь:онтро-_]ьно| впр-:а3;т. 3в1:стт 1 точн]сть прттц|лговання, ! збере>кення початково] позт:
ст1-)!-тьшя. 1о:тт' о:н1сго 3 практ!1чн!{х рекоьтендац1й для виконання тпвидк|снгтх
стр{--тешьк]1\ вправ \1о;[е буттл в1дносне збере'кення гтост1йност| ритм1нно| структури
ц]с| ь.снтро--тьно| вправт1 з незначним зб{.гтьтленням 1'ривалост1 п!д час виконання
останн|х постр|л|в. |-1{е одним ресурсом п|двищення результативност! стр1;льц|в с
опттт:т]зац{я { доведення до динам]чного автоматизму рухових д]й п|д нас в1{конання
пр1тготування.

1аке полох(ення с вах{ливим | з точки зору збере}кення часового запасу для
в1{конання наступних постр!л1в (стр|лецька вшрава пм-4 тривас 20 с). !осл|дження
показали ьяалоефективн1сть мет0дичнот'о п|дхоА}, п|д час якого ставилися завдання
ь{эксиь{ального нар0щування б|гових |цвидк|сних характеристик. 9 цьошту випадку
в!дбувасться негативний компеЁ{саторг:ий перенос к{нештатичних параметр!в б|гово?
частинр{ вправи шь{-4 на стр|лецьку: змен1пення часу проб1гання з1 шлвидк|стто,
б:тртзькото до 1ндртв|луально|, \1акс1-111а-]1ьно: зб!-ць1пус час приготування й |нтервалу
шт!ж пер1пим постр1лопт 1 часо\1 готовност]. Б|дзначттьто ] наявн]сть 11евних
1н:цъав!дуальних розр1знень часов]]х \арактер11с-т}1к текн|ко-тактичних л!}? у середин[
ко>кно] виб1ртси курсант|в. 3на.;ення коеф1ц1снт|в вар1ац|| в|дпов|цно до
резу'{ь'гатртвност| стр|льбгт ко,т}1ва}оться у \{ежа]{: 1 гртпа - в1д 3'48 до |2,29 %; |1
1'рула * в!д 2]4 }о 18.3|оА, ||1 група в1-т 4.63 до 22'6]оА. )(арактерно!о ознако}о
коеф!ц!снт!в вар1ац!; с стр|штке зб|-:ьгшен}1я |х у к!нц! виконання стр!лещько[
т;;вттдк|сгто| вправи. {асов:ай |нтервал пт1яс п'ятим | четвертим моментами постр;л|в
суттсво зм1нгосться' як видно з таблртц| 1. але простежустьоя т1сний кореляц!йний
зв'язок м|эк стаб|дьн|ст}о цього показника | спортивного результативн|стго у вправ|
пм4.

Розроблена методика складасться з коь'1плексу опец|альних в1]рав' близьких
за структурот0 до контрольно| вправи пм_4 та ]\ъ11 кс-97. Фсновними
характерн'{м|,1 ознакап,1и \{етодики с:
о ви1(ор}1стання тренах1ер! для вдос1{0наь'1ення птар1стерност! отр1льш1в у тшвидк|с1-'их

стр1ле:1ьких вг]равах;
. ств0ре}1ня вар|ативност| ситуатт1й п|д час стр|льби, пов'язаних з| зм1гтого

початкового г{олох{ення. застосуванням р|зьтоман|тних контур|в м|штеней!,
наяв*-т|стго здвос!]их лоотр|л|в :

6 ]-{]т)/,чне внесення чинник!в. що в!.1вертаготь увагу.
3агальна тривал1сть \'{етодики вдооконалення техн1чно| майстерност!

стт1вроб|'гник!в овс !кра|ни у тпвттдк|сн!й стр|льб! - 20-21 тренува_'1ьне заняття.
Ё}она складалася з трьох вар!ант|в.

{ля с'гворення методик1'т пер1пого вар|ан'ту використовувався в!дпл|ннит? в1д
другс}го вар!ан'ту п|дх!д. |{оряд з виконанням тпвидк!сно| вг{рави лъ 11 у
стандартних умовах пропонува]|иоя !| модиф|кац||, як| полягали у внесенн]
чинник!в, ш{о в1двертают'ь увагу: звукового подразн|.!ка (удари барабана ( ] 5 дБ)),
св1тлового подразт1ика (мигання лампонктт), умови погано| видимост| (50 %
осв!тлення). ?ре6а вказати, що | у |]ер111ош{у, ! у лругошту вар|ан'г1 заглрогтоновано?
ттедат'ог1тно{ &{етодики кер|вник стр|льб звертав увагу на дотримання умов
виконання вшрави }ъ11. кс-97. 3в!дси суттсв| корекц|} у хроноструктур| (;тередус!м



1

у ттояв] з.]восного постр|-1}-). |1оказнг1к!т ! - кргттер!го [тьго:ента свт:чать про знанн|
зс),в}1 (практттнно) в т'с!х -1анках те1тпо-ритптово] стр\:кт\'р]1 вправ|т. Бттт:ятком с
т|:тьктт час готовност!, вр1конання пер1шого постр1лу { його }1о\1ент . [та-тттся в1дчутн|
з:т1нгт }'хроноструктур| виконання вг1рави л"ъ 1| (т т{.-9, 19.9.1: т {1 10.00: 1 чз-ч2
4^52 т 93 7,08). Фт.,ке, у раз! паралельного використання майстерност1 стр|-:ьш1в у
:пвтт.]к1снтлх стр|лецьких вправах ! чинник|в, що в|две!ттаготь увагу, в{:бувасться
загострення спец|ал|зовагтих в1днутт! в.

!ругит1 вар|ант ново] методики вдосконалення тех:'т|ко*тактичт{}1х д1й
:пвттдк!сних вшрав кс-97 характеризустьоя виконанням вправ в умовах з р|зних
пох|дних поло)кень, вар!ац![ к1лькост| постр|л|в, р|зних контурних м1ш:еней. |{1сля
впровад}кен}1я його у практику в1дбулися су'гтев{ зм]нрт у хроноструктур1 виконання
ттд гпвидк!сних стр|лецьких вправ .]\ъ11, ([-97; пм-4 та результативноот]
стр!льби. 9 вправ| .ш911, кс-97 (1ч|-ч'*2,81;{ 92-1{1 2$,97; {ч2 11'83; 19з-{: 4,47;[
9.8,62; { $ц|нкрт з,32)' а у вправ! пм-4 (т 9,-9. 4,34. { {; 3,97; []9'24,34; 1ч]-ч2
4'39; | {: 3,71; { 91 3,45 Ё ч5-ч4 4'50; 1 Р'с. 2,84; | Р.сп. з,89)" Фт>ке, лругий вар|ант
пс}каза1] с1]о}с\ найб!дьшт ефектив:т1сть пор|вняно э !гттшипци гл|д тас п|дготовл<и до
вико}{аг{}|я як |швидк1сно] вправи лъ 1 1 "кс-97, так | вправи ]1й-4.

"1'р-тет1й вар1ант удоск0|{алення в|др1знявся в|д попередн|х наявн1стто
г1ревент|'1вного ф|зинного наван1ах(ення р!зного харак'геру: зт'14нання { ро:згинання
рук в уттор| ле}качр| (20 раз{в протяго[{ 20-25 с); гтрис!дання (20 раз|в за 20 с);
човг{иковттт! б1г (}0 раз1в по 10 м); виконання прийом|в рукопа{пного бото (затримки
! су:тровод}кення' захист в|д улар|в, :]в|лтьнення в!д захват!в}. |{|о;тя впровад}кення
йог'о у ]1рактику в{дбулися зт:ачн| зм1нтт у хроноструктур| тшвидк1сно| стр|лецько{
зпр:]1]|: }ч ]1" кс-97 { т ||, 3.2]:1 (]:-1{' !б.52. 1 |-!: !0"34:11{3 _1{;4.5]: т 93 7"72). !{е
}{о)!{на. поясн{4т|{ тим, що вик0р'{ста}тня зворотного тсрм!т:ового зв'язку ш1д нас
ко}1трол}о те\,|по-р1{тмови.х характеристик дозвол'.1ло оптим!зувати хроноструктуру
викона}{ня вправ м11. пм-4. 8сновна увага на::авацася збере,,кет:нго | в|дтвореннго
час0в|'1х !нтерва'т|в ц'т|ж постр!ла:ттт та перштиь,{ постр1лом ! часошц готовност!.
(]т'авттлсся завдання повного в}1користання часу, в1дведеного на стр|льбу, зг|дно з

у п,{оваь1и в,|конання вправ]1.

Аля визначення ефектт.твност| запропонованих вар1ант!в ново| методики
шор1внъовал|4ся зп:!ни }' х^роноструктур1 та результатив}{ост| вттконання вправ у
ъ: 01{трол ьтт!й та енспери\{е нт а-ч ь н 1 р1 грут 1ах.

Б!дзнанено л:ог'|нну шосл!довн|сть | в1дпов!дн1 результати
лос.т:|дтт:тцько| роботта, {(? }у{&]!3 так| шрошл|ясн| етапи:

проведення

!. 8изначено :]ага-]]!)ну часову структуру виконання тшвттдк|сних стр{лецькр1х вправ
.]ъ11, шь4_4.

2. 1}озроблено тренажер для вдоскона]1ен}]я т,яайстерност'| стр!льця у ;пвидк!снтах
ст'р!:тег1ьких в}1равах.

з. Бттзначено значим| часов1 п'арап,{етри як1сного викона-ння тех}{!ко_тактинних д1й
тпвидк|сгттах стр!.:тецьких вправ л!1 1 кс_9],пм-4.

4. Розроблено штодельн1 характерис'гик}{ ча0ових ттараметр|в тшвидк|сних
<:тр!:;ещьких вправ .}!ъ1 1, пм-4.

э. Рстз;эоблено {т апробоватто ь,'етодику вдоскон_а.,цення техтт!ко-тактичт{их д;й у
штвидк|сних отр|л ецьки.ч вправах.



{
в11с новк11

1. _\на-т1з -т1тератт'рн]1\ .]жере-1 показав. 1цо не .]остатньо т!1\ нтс)вн]1х праць'
яъ:| б т'себ]чно вттсв|т:тговаттт проб:те:тт.1 контро-1го. корекц|т та в:оскс')на-]ення часових
характер1!1ст{1к п1д нас виконання швттдк|сних стр|;тешьк]!х вправ. Ёа:то гостро ця
проб.те::а сто|ть у шроцес| вдосконале!1ня профес!г!но-стр{--тецько| п|:готов'-теност|
сп1вроб|тнт.тк]в ов с !кра!ни.

2. Бттявлено, 1{Ф основн}{ми опорними точками хроноструктур11 п|: час
в{1конання тшвидк|сних стр;лецьких вправ (]\ъ 11, пм-4) с: ш{о\{ент готовност|:
\'о-_\1ент пер1шого постр{-гту; час виконання дру['ого постр!лу; момент другого
постр|;ту; {]ас виконання треть0го постр1лу; моь,|ент третього постр!лу; час
в}.1конання четвертого постр|лу; момент четвертого постр!лу; час виконання -г|'ятого
постр|лу; момент т]'ятого постр!лу.

3" Аля п|двищення якост| стр|льби з табельно] збро| доц|льгто
використовувати модельн! характеристики часових параметр|в техн|ко-тактичних
д1й. !х вивчення дозволило виявити середн1й та т]сгтий кореляц|йний зв'язок м1>к

стаб|льтт1стг0 часових параметр|в тпвидк|стто! стр|лецькот вправи та результатом
(г:0.5-0,8 для п:1|6). Фдтттам |з напрямк|в оптим|зац1| циклу постр1лу е

!гтд{:.тв|дуацьгта стаб|л!зэц1я часу в}!конання контрольно! вправи та [[ складових.
4" &{етодика вдосконалет-!ня техн1ко-тактично| птайтстерност1 стр|льц1в

булус'гься |1а основ| розроблено| технолог|| виконання ш:видк?сних стр1лецьких
вправ) направлено; на стаб|л|зац|то часових параметр1в техн!ко-тактичних д|й
ш*видк!сно:' стр!лецькот вправи.

5. Фб'ективн|сть контрол}о в запропонован!й штетодттц! досягаеться за

рахуЁ{ок реестрац|| часовътх парашлетр|в циклу постр|лу та сер|й постр|л|в |з
тершт1нствим зв0ротни1{ зв'язко}{. яка вклгочас давач влучаь1}{я. дава1{ повороту
пц!ш;етт|, |т+фратервонттй -цокатор^ ьт!крофон та гт|дсш;}овач' комп'тотер.

6' Ре:зультати педагог|чгтгтх експериш1ент|в п1дтвердили, ш{о використання
ь{е'годики вдоскона-цення техн|ко-тактт{чних д;й п|д час ви{(онання ш1видк1сних
стр|лецькттх вправ нз основ| застосування трена}1{еру для вдосконале1{ня
птаг!стс:рттост! стр!льця у тпви.]к!сних стр|лецьких вправах дозвол'1ло суттево
'':оп!птшиттт стр1лецьктай результат особового ок:_1аду п1лрозд1л|в овс !кра|ни
гтизько|, оередньо| 1а високо? п|дготовленост| (т 3,32-3'95 у вттрав| ш1)11, ({-97; с

3,33-3,89 у вправ1 пм-4).
7. Розроблено моде;т] часових параш{етр1в виконання 1швидк|сних стр!лецьких

вг{рав л*9 11, кс-97 ; пм-4. Бизначено основну р|зништо у сгтрямованост1
8141:-0}{.{['''ган|{я двох вправ. Ёона зумов.'{ег'а специф!кого застооуван}{я вогнепально|
збро? сп|вроб|тникаь{}4 овс 9кра|ни. Розроблено теоретивн! модел| та ьцодел| за

р!внями ш1дг'отовленост| стр!льц1в'
8. |1одальтпим вар|антопт удосконалення техн|ко*тактичних д!й

сгт|вроб|тник|в овс }кра?ни у профео]йн]й тпвидк!сн!й стр1льб! € моделтовання
вагових коеф|ц|снт1в, функщ|олтальних та випадкових зв'язк1в. Ризначено. що
к1гтцевий ефект техн|ко-тактичних д{й ст:р{льц!в, що визначас результат, за''1ех{ить
в!д{ ста6!льност1 часових характ'еристик стр1льби"
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