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SUPPORTING POINTS IN STUDY OF BASE FIGURES 
AND ELEMENTS IN SPORTING DANCES

TETYNA DZHALA 
Lviv state institute o f physical culture

Developed and experimentally well-tried teaching methods to base figures and to elements of latin 
american program of sporting dances. Inculcation in experimental group of sportsmen of first teaching year 
endorsed methods effectiveness for level of technical preparedness and competition result.

МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ ПОМИЛОК У ТЕХНІЦІ ВИКОНАННЯ
ВЛУЧНОГО ПОСТРІЛУ

СЕРГІЙ БАНАХ
Львівський державний інститут фізичної культури

Чи не найвагомішим питанням теорії та практики кульової стрільби постає проблема 
цілеспрямованого використання різних методів і засобів визначення та усунення помилок при виконанні 
влучного пострілу. Чимало авторів безпосередньо або опосередковано торкалися у своїх працях цього 
питання. Однак, на жаль, доводиться констатувати той факт, що на фоні детального розгляду окремих 
методів практично уникалися спроби цілісного підходу до даної проблеми.

Методика діагностування характерних помилок у техніці виконання влучного пострілу передбачає 
здебільшого використання візуального контролю за діями стрільця та аналізу розкиду влучень на мішені. 
Значно рідше застосовують ортоскоп або ортоскоп-діафрагму. І, нарешті, залучення у навчально- 
тренувальний процес з даною метою пристроїв з терміновим зворотнім зв’язком типу SCATT, NOPTEL, 
BEAM HIT, ОЕТ-У та інших має місце переважно у випадку підготовки стрільців високої кваліфікації (не 
нижче КМС).

Звісно, можливості суто візуального контролю тренером технічних дій стрільців доволі обмежені. 
При цьому рівень суб’єктивності у відображенні зворотно пропорційний фаховому рівню самого тренера. 
Звідси, акценти у спостереженні зсуваються на більш “грубі” добре помітні помилки переважно у 
напоготівці, утриманні зброї (хватці) та роботі вказівного пальця, уникаючи незначних або прихованих 
помилок.

Значно підвищується ефективність та інформативність візуального контролю при використанні 
ортоскопа або ортоскопа-діафрагми, який дозволяє доволі чітко і практично безпомилково фіксувати 
коливання системи “стрілець-зброя” відносно мішені та пов’язані із цим типові помилки, наприклад: 

неточне утримання мушки в прорізі цілика;
■=> порушення оптимальної величини просвіту між мушкою і чорним кругом на мішені або його 

одноманітності;
^  нераціональне співвідношення характеру обробки спуску з прицілюванням та їх 

неузгодженість;
■4> реагування на постріл включенням в роботу зайвих груп м’язів та ін.
Відносно відокремленим методом діагностування типових помилок у техніці виконання влучного 

пострілу постає аналіз розкиду влучань на мішені. При цьому тренер переважно оцінює купчатість розкиду 
пробоїн та відхилення середньої крапки влучань відносно центру мішені [1, с.ЗЗ].

Більш досвідчені у тренерській практиці окрім цього спроможні також із доволі високим рівнем 
ймовірності уявити загальну картину структури технічних дій окремого стільця на підставі аналізу 

напрямків відхилень окремих пробоїн відносно середньої крапки влучань та центру мішені. Звісно, 
судження тренерів у такому випадку несуть у собі доволі опосередкований характер, оскільки однозначно і 
безпомилково осягнути те, що бачив і відчував стрілець під час пострілу тренеру практично неможливо [2, 
с.31].

Однак, найбільш загальні закономірності у співвідношенні та взаємозалежності структури 
технічних дій стрільця та їх конкретного відображення у вигляді пробоїн на мішені усе ж таки існують. 
Зокрема, при стрільбі з пістолета відриви пробоїн угору здебільшого вказують на намагання стрільця, так би 
мовити, “підловити” вдалий момент для натискання на спусковий гачок, коли суміщення мушки в прорізі 
відносно мішені несе оптимальний характер; відриви пробоїн униз-ліворуч переважно вказують на 
відсутність автономності у роботі вказівного пальця та включення в роботу зайвих груп м’язів цілої кис- та 
зап’ястка; відриви пробоїн відносно середньої крапки влучань та центру мішеней праворуч часто вказують 
на послаблення м’язів зап’ястка тощо [3, с.ЗО].
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Керуватися при діагностуванні помилок виключно цим методом не можна, хоча б з огляду на те, що 
пробоїни однакового достоїнства, зокрема “десятки”, можуть бути як результатом досконалого технічно 
грамотного виконання пострілу, так і наслідком випадкового своєрідного накладання однієї помилки на 
іншу. Наприклад: одночасне підловлювання та включення в роботу зайвих м’язів кисті та зап’ястка можуть 
іноді призвести, як це не парадоксально, до влучення у “десятку”.

Нова хвиля досліджень з даної тематики дуже тісно пов’язана з активним залученням у навчальую- 
тренувальний процес підготовки стрільців переважно високої кваліфікації пристроїв з терміновим зворотнім 
зв'язком типу SCATT, NOPTEL, ВІМ-НІТ, ОЕТ-У, що у свою чергу, з одного боку, суттєво полегшило 
роботу тренерам, створюючи практично необмежені можливості реєстрації найдрібніших технічних 
нюансів, а з іншого боку, розширило кругозір самих стрільців.

Зокрема, вищезгадані прилади надають можливість реєструвати динаміку зміни амплітуди коливань 
до пострілу, безпосередньо під час пострілу та після нього крізь призму темпо-ритмових характеристик. А 
також розглядати усе це в розрізі модельних ймовірностей, наприклад, екстраполювати конкретний 
результат у випадку прискорення пострілу на основі зареєстрованої амплітуди коливань.

Однак, яким би досконалим не був метод діагностування помилок, претендувати на цілісне 
відображення довершеності чи помилковості у техніці виконання влучного пострілу жодний з них. на жаль, 
не в стані.

Принципова обмеженість кожного з окремо взятих методів успішно долається лише у випадку 
комплексного підходу в їх використанні. Адже, виключно у єдності, наявні методи взаємонівелюють слабкі 
сторони кожного з них, зводячи воєдино різне бачення чи то суто зовнішніх біомеханічних проявів, чи то 
конкретного їх відображення на мішені, чи змістовної структури дій в контексті поєднання темпо-ритмових 
та коливальних характеристик системи “стрілець-зброя”.
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METHODS OF DIAGNOSING OF MISTAKES IN TECHNIQUE 
OF EXECUTION OF AN EXACT SHOT
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Lvi v  S t a t e  I n s t i t u t e  of P h y s i c a l  C u l t u r e  

In this article it is told about a methods of diagnosing of mistakes in technique of execution of an exact
shot.

In particular, such methods as are recollected: the visual control, analysis spread of hits on a target, use 
ortoskop, devices with a urgent feedback.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В ТРЕНУВАННІ СТРІЛЬЦІВ-СПОРТСМЕНІВ

ОЛЕКСАНДР САЛЬНІКОВ 
Запорізький державний університет

Сучасний етап розвитку стрілецького спорту, як в нашій країні, так і за кордоном, характеризується 
зростанням спортивних результатів. Це обумовлено більш досконалою зброєю і набоями, високим 
методичним рівнем підготовки спортсменів. Але методика підготовки висококваліфікованих спортсменів у 
стрілецькому спорті вимагає подальшого вдосконалення відповідно до вимог, які ставить сучасний рівень 
розвитку спортивної науки:

• вивчення техніки стрільби на підставі кількісних характеристик її мікроструктури і 
моделювання цієї техніки для різного рівня підготовки стрільців;

• розробка проблеми об’єктивізації відповідної інформації для управління підготовкою 
спортсменів;

• розробка тренажерно-дослідницьких комплексів технічних засобів, які забезпечують прямий та
зворотній зв’язок у системі «стрілець -тренер», та ін. "

Значне місце у підготовці спортсменів-стрільців займають технічні засоби тренування.
Питання про використання технічних засобів в тренувальному процесі стрільців вельми актуальне. 

В силу своїх особливостей спортивна стрільба має велику потребу в контролюючих пристроях з 
об’єктивною реєстрацією просторових характеристик. Стрільцю високої кваліфікації особливо необхідно 
контролювати всю складну структуру техніки, відшукуючи резерв для вдосконалення в її мікроелементах
[ 3 ].

В основі вдосконалення техніки стрільби в різних видах зброї лежить якісна і кількісна зміна 
характеристик її мікроструктури. Досвід показує, що основною причиною недоліків в техніці рухів є те, що


