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At analysis of the conceptual criterion to preparedness and terminology in biathlons is revelled 
lat theorist-methodical bases of shooting preparation biathlons need for improvement.

The Parameters to insufficient accuracy Ukrainian biathlons characterise need of the development 
f the model features of the shooting from small calibre’s of the rifle lying down and standing up in 
mdition of the competitions on biathlons.
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Спортивна аеробіка є новим видом спорту, який стрімко розвивається в багатьох 
'і:нах світу, в тому числі й в Україні. Це виявляється в зростанні кількості змагань, 

проводяться в річному циклі і числа їх учасників. Щ орічно проводяться 
і українські першості серед дітей, вид спорту включено до програми Всеукраїнської 

пзерсіади студентів. На початку виникнення, в спортивну аеробіку більшість 
юртсменів приходили з досвідом змагальної діяльності в інших видах спорту -  
геважно в спортивній та художній гімнастиці, акробатиці. Сьогодні створено багато 
: гтивних секцій, де аеробікою займаються з дитинства. Проте, тренувальний процес 

них здійснюється стихійно, без будь-якого науково-методичного обгрунтування 
■лань, змісту і засобів тренувань. Це часто призводить до перенапруження організму 
■их спортсменів, припинення росту їх спортивної майстерності вони не в змозі 
в г н у т и  найвищ ого рівня п ідготовленості (індивідуально  мож ливого для 
: ртсмена). Грунтуючись на загально-теоретичних основах спортивного тренування 
2]. враховую чи вимоги правил зм агань і специф іку виду спорту [3] було 

пропоновано модель багаторічної підготовки спортсменів у спортивній аеробіці. Вона 
адіщійно складається з 5 етапів, які обмежуються віковими межами, відповідними 

правил змагань. Для кожного етапу визначено завдання, засоби, форми занять і 
•: грамний матеріал.

Етап початкової підготовки -  6-9 років, діти.
Завдання:
1. Зміцнення здоров’я.
2. Всебічний розвиток фізичних якостей.
3. Формування постави, усунення недоліків фізичного розвитку.
Форми занять: групові заняття оздоровчою аеробікою , сюжетні ігри, які 

і вдаються з вправ аеробіки, участь у змаганнях у дитячій віковій категорії і в групових 
візових виступах.

Програмний матеріал: засвоєння базових вправ, кроків оздоровчої аеробіки,
: ь'язкових елементів (відтискання, махи, стрибки ]еск), підготовчих вправ.

Етап попередньої базової підготовки -  10-13 років, кадети.
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Завдання:
1. Зміцнення здоров’я.
2. Всебічний розвиток фізичних якостей.
3 . Створення потенціалу для засвоєння елементів спортивної аеробіки групи 

“Є”, “Б ”.
4. Створення “школи” рухів.
Форми занять: групові заняття аеробікою, заняття, спрямовані на підв 

загальної фізичної підготовленості, участь у змаганнях у віковій категорії 
групові показові виступи.

Програмний матеріал: удосконалення техніки базових кроків оздоровчої а 
хореографічних елементів, засвоєння техніки необхідних елементів категорії кат 
стрибків, статичних положень, вправ групи “спліт”, відтискань, а також дод 
елементів “ А ” і “В ”. Оволодіння навичками “презентабельності” .

Етап спеціалізованої базової підготовки — 14-15 років, юніори.
Завдання:
1. Удосконалення загальної та спеціальної фізичної підготовленості.
2. Засвоєння техніки елементів спортивної аеробіки.
3. Вибір спортивної спеціалізації (індивідуальні виступи, пари, команди)
4. Розвиток загальної і спеціальної витривалості.
Форми занять: групові заняття, спрямовані на розвиток загальної ф г 

підготовки, індивідуальна робота над технікою елементів, удосконалення спег 
фізичної підготовленості, участь у змаганнях категорії юніори.

Програмний матеріал: удосконалення техніки обов’язкових елементів, овс. 
необхідними елементами категорії юніори, елементами групи “С”, “О”, удоско- - 
навичок аеробної хореографії, “презентабельності”.

Етап реалізації індивідуальних можливостей -  16-18 років, юнаки.
Завдання:
1. Удосконалення фізичної, технічної, тактичної і психологічної підготов.:
2. Поглиблення спортивної спеціалізації.
3 . Індивідуалізація тренувального процесу.
4. Набуття змагального досвіду.
5. Збільшення об’єму та інтенсивності навантаження.
Форми занять: індивідуальна робота над удосконаленням технічної і с

підготовленості; участь у міжнародних турнірах, чемпіонатах країни, Європи. С
Програмний матеріал: удосконалення техніки елементів змагальної ко: 

робота над створенням індивідуального стилю виступу, образу; удосконалення 
“презентабельності”.

Етап збереження досягнень -  19 років і старші, сеньйори.
Завдання:
1. Удосконалення інтегральної підготовки.
2. Удосконалення індивідуального стилю, “образу”.
3 . Підтримування рівня функціональних можливостей організму.
4. Підвищення психічної готовності.
5. Формування тактичної зрілості.
Форми занять: індивідуальна робота над удосконаленням технічної і 

підготовленості, участь у міжнародних турнірах, чемпіонатах країни, Європи
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. програмний матеріал: різноманітні засоби і методи тренування; удосконалення 

: пЄзтів  зм агальн о ї програм и і створення оригінальних  їх  інтерпретац ій ,
. і : налення індивідуального “образу”.

З апропонована модель підготовки спортсменів-аеробів служитиме основою для 
(ективного планування тренувального процесу в секціях, спеціалізованих ДСШ. 

методика побудови річних макро і мікроциклів структури тренувального 
;• в аеробіці потребують подальшого наукового вивчення і обґрунтування.
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3DEL OF THE LONG STANDING TRAINING OF SPORTSMEN OF
SPORT AEROBICS

U. BELYAK

Tie 5- rage model of the long-standing training was supplied for the sportsmen. The task forms, 
it ±  e programmer material of every preparatory stage were discovered.

чМІКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОВІДНИХ СТРІЛЬЦІВ 
УКРАЇНИ У ВПРАВАХ “РУХОМА ЦІЛЬ”

Євген ГІАВЛЮК

Львівський державний інститут фізичної культури

З і гма. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” [1] передбачає 
г.ь удосконалення науково-м етодичного забезп еченн я п ідготовки 

тому числі і у стрілецьких вправах [2]. Разом з цим, досліджень про 
;ть провідних стрільців України в олімпійській вправі “Рухома ціль” вкрай 

-  опублікованих робіт лише одиниці [3-4]. Це вимагає ретельного аналізу 
і  -льності і удосконалення змістовного підґрунтя науково-методичного 

процесу підготовки стрільців-спортсменів для розробки більш 
методик їх підготовки [4-8]. Таким чином, у спорті об'єктивно існує 

і :  іконалення науково-методичного забезпечення підготовки стрільців по

-узблеми із важливими науковими завданнями. Науково-дослідною 
хезсзою для підготовки та подання даної статті, є “Теоретико-методичні 

ьання складних систем (на прикладі стрілецького спорту та біатлону)”,


