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Abstract. In the given article definite informative parameters of a level of valosity-power op 
up jumpings in length of miscellaneous proficiency. Under the data of the monitoring tests defj 
operational effectiveness o f exercises of valosity-power opening-up. The offered data can be usee 
an estimation of a level of valosity-power opening-up jumpings in length.
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Актуальність. Впровадження фінальних серій на змаганнях у стрільбі по рухе 
мішенях і визначення результату до десятих спонукає фахівців галузі до пош} • 
розробки нових методик тренувань з використанням сучасних тренажерних засс 
Як відомо, у фінальних серіях і кваліфікаційних вправах стрільби по рухомих мішен і 
у фазі завершення руху мішеней є парадоксальна фаза [1, 3].

Однак, у процесі підготовки стрільців недостатньо використовуються тренажег 
засоби, що підтверджують результати стрільби окремо по вправам і фінальним серп 
Один промах українського спортсмена на Чемпіонаті Світу у 2002 році (Фінлянд: ■ 
Лахті), відкинув на останні місця всю збірну команду України групи “Рухома мішен - V

Отже, у галузі стрілецько-спортивної діяльності об’єктивно існують завдг 
удосконалення тренувального процесу на основі впровадження тренажерних засо :. 
техніко-тактичної підготовки стрільців-спортсменів з врахуванням парадоксальної і 
руху мішеней.

Останні дослідження і публікації, в яких започатковано розв’язання дак 
проблеми є “Проблеми підвищення якості стрілецько-спортивної підготовки” (Наукс 
звіт, № Держреєстрації 01.95.4000345, Львів, 1995. -  39 с.). У наукових робот: 
висвітлені проблеми оптимального стану “Стрілець-зброя-мішень”, моделюва 
тренажерних засобів типу Стрілець-зброя-мішень [2, 4].

Зв’язок роботи з науковими темами. Науково-дослідною роботою, базо*:- 
для підготовки та подання статті, є “Теоретико-методичні основи моделювання скла
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гм (на прикладі стрілецького спорту та біатлону)”, номер теми 1.2.14, номер 

еєстрації 0102Ш 02650.
Метою нашої роботи була розробка методики візуалізації парадоксальної фази руху 

еней у фінальних серіях і кваліфікаційних вправах стрільби по рухомих мішенях. 
Виклад основного матеріалу.
У стрільбі по рухомих мішенях парадоксальної фази руху мішеней не видно, бо 
овки для стрільби по рухомих мішенях ще не мають механізму візуалізації 

—і зксальної фази руху мішеней. Для візуалізації парадоксальної фази руху мішеней 
ю зробити тверду заставку частці вікна пробігу мішеней щоб спортсмен бачив 

: результативну фазу руху мішеней.
Аналогічну заставку необхідно зробити і для візуалізації парадоксальної фази 
•г.шеней правого напрямку пробігу.
Тепер необхідно забезпечити вихід заставок за межі вікна пробігу для того, щоб 
-:е заважали стрільцям бачити появу мішеней у зв’язку з тим, що напрямки пробігу 
:ться згідно правил змагань.
Таке завдання розв’язуємо наступним чином: з ’єднуємо обидві заставки жорст- 
: -нами зверху і знизу. Розмір тяг має дорівнювати ширині вікна пробігу (рис. 1).

Рис. 1. Механізм візуалізації парадоксальної фази руху мішеней:

::;>павка ліва; 2 -  схема вікна лівого напрямку руху мішені; 3 -  мішень;4 -  тяга; 
5 -  заставка права; б -  схема вікна лівого напрямку руху мішені;

7 -  вікно пробігу мішеней; 8 -  укриття мішеней.

\  Механізм візуалізації парадоксальної фази руху мішеней працює наступним чином: 
пробіг мішені у вікні пробігу знаходиться ліва заставка парадоксальної фази 

идпеней; права заставка знаходиться поза правим укриттям мішеней. Під час 
ня мішені до заставки мішенний візок відштовхує ліву заставку за укриття і 

•м згою тяги висуває праву заставку на вихідну позицію.
Тіхим чином, позиції заставок змінюються відповідно напрямків руху мішеней. 
І п ропон овани й  механізм візуалізації парадоксальної фази руху мішеней 

.ься на мішенній установці і використовується у навчально-тренувальному 
для удосконалення основної групи техніко-тактичних дій стрільців по рухомих 

-  прицільної поводки зброї. Стрільба на установці у тирі не у повній мірі 
є обсяг тренувальної роботи.
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Для тренування та проведення спеціалізованої розминки, поза межами ти?; 

доцільно розробити інтерактивну модель стрільби по рухомих мішенях з візуалізатор; ч 
парадоксальної фази руху мішеней для відпрацьовування парадоксального компоненту 
прицільної поводки зброї.

За допомогою методу моделювання інтерактивних систем нами розроблено нсг 
інтерактивну модель візуалізації парадоксального компоненту прицільної поводки збрс ;* 
стрільбі по рухомих мішенях. Лінійні розміри парадоксальної фази руху мішеней визнана;- гт 
адекватні кутові величини парадоксального компоненту прицільної поводки зброї.

М одель забезпечує взаєм одію  зі стрільцям и за допом огою  візуальн 
програмних елементів керування на рівні максимальних можливостей користува-а 
Тобто, вона є діалоговою системою тестування. На даний момент комп’ютерна мозг 
програмування Visual Basic 6.0 є повно функціональною мовою, що дозво.тч 
користувачам моделювати електронні форми з необхідним професійним інтерфейсе . 
а також розробляти високоточні та швидкісні функції об’єктів інтерактивних моделе; 
і необхідні програмні модулі.

Розробка методики тренування з інтерактивними моделями виконання стрілець:: - 
спортивних вправ по рухомих мішенях обумовлена необхідністю удосконален-: 
навчально-тренувального процесу (рис. 2.).
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Рис. 2. Структурна блок-схема методики техніко-тактичної підготовки спортсмен і і

стрільбі по рухомих мішенях.

Методика розроблена відповідно меті роботи для удосконалення техніз > 
тактичної підготовки стрільців-спортсменів і студентів стрілецьких спортиЕ - І 
спеціалізацій вищих навчальних закладів фізкультурної освіти.

Методика включає в себе наступні елементи:
- визначення просторово-часових параметрів парадоксальної фази руху мішеь:
- спортивну кваліфікацію спортсменів;
- програму тренувань з інтерактивними моделями типу “Рухома мішень”. 

Розроблена нами інтерактивна модель може використовуватися спортсмен:. _
як перед стрільбою у вигляді розминки, так і для відпрацювання окремих елеме:- ~ = 
техніко-тактичних дій. Модель забезпечує взаємодію зі стрільцями за допомог -с
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і ально-програмних елементів керування на рівні максимальних можливостей 
кспстувача. Тобто, вона є діалоговою системою тестування.

Спортсмен виставляє мушку прицілу на стартову площадку (праву або ліву) в 
Зе-І гЖНОСТІ від напрямку руху мішеней. Після того, як стрілець доповідає “Готовий”, тренер 

екає мішень. Одночасно при появі мішені у вікні пробігу, з протилежної сторони вікна 
_г: іатично з ’являється візуалізатор парадоксальної фази руху мішеней, ширина якого 
ілг.овідає швидкості пробігу мішеней і індивідуальним показникам спортсмена.

Згідно правил змагань, стрілець починає виконувати прицільну поводку зброї 
- . аки тоді, як частина мішені з ’явиться у вікні пробігу.

Після виконання пострілу, візуалізатор прицільної поводки зброї автоматично 
■шжає, не заважаючи спортсмену закінчити техніко-тактичні дії.

На електронному табло з’являється результат, а модель “Рухома мішень” реєструє 
і  аг іметри пострілу і накопичує їх у таблиці результатів.

В програму тренувань було запропоновано візуалізація парадоксальної фази руху 
» .печей. Стрільба (по ЗО залікових пострілів) виконувалась до, під час і після 
з :ристання візуалізатора. При використанні такого варіанту методики у стрільців- 
с ‘ отсменів по рухомих мішенях відбувається “загострення” часових відчуттів руху 
і  _еней. Після впровадження даної методики у практику тренувань збірної команди 
1 сгіши, відбулися істотні зміни у часовій структурі виконання техніко-тактичних дій у 
•гг льбі по рухомих мішенях (табл. 1; 2).

Також було впровадж ено в тренувальний процес м етодика в ізуалізац ії 
к г  ілоксальної фази руху мішеней в кваліфікаційній стрілецько-спортивній вправі з 
■егтмінною швидкістю руху мішеней, де візуалізатор виставлявся відповідно 

•ості пробігу мішеней.

Таблиця 1
Результати статистичної обробки параметрів стрільби майстрів спорту 
- жнародного класу у стрільбі по рухомих мішенях швидкого бігу після 

використання візуалізатора , мс (п=30, р<0,001)

Прізвище Скидання
зброї

Прицільна
поводка

Виконання
пострілу

Залишок
часу

424 1989 2412 88
509 1513 2023 477
368 1238 1606 894
316 888 1204 1296

М 404 1407 1811 689
т 59 520 573 573

1,000 0,598 0,688 - 0,688
0,598 1,000 0,993 -0,993
0,688 0,993 1,0 0 0 - 1,000

Гг - 0,688 -0,993 - 1,000 1,000

Примітка: М -  середньостатистичне значення параметрів стрільби на моделі “Рухома мішень”; т -  
: відхилення параметрів стрільби на моделі “Рухома мішень”; тт - коефіцієнт кореляції парадоксальної 

: лар аметрами стрільби на моделі “Рухома мішень”; г, - коефіцієнт кореляції циклу виконання пострілу з 
ами стрільби на моделі “Рухома мішень”; тр - коефіцієнт кореляції прицільної поводки зброї з 
ами стрільби на моделі “Рухома мішень”; #•, - коефіцієнт кореляції скидання зброї з параметрами 

і на моделі “Рухома мішень” .
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Таблиця і
Результати статистичної обробки параметрів стрільби

спортсменів-розрядників у стандартних умовах 
після використання візуалізатора 

_______ ________(п-310; р<0,001)________ |______

П а р а м ет р и
С к и д а н н я

з б р о ї
П р и ц іл ь н а

п о в ід к а
В и к о н а н н я

п о ст р іл у
З а л и ш о к

ч а су

Ч а со в и й
к о н т р о л ь
п а р а д о к с у

П охи бк и

М 438,1 1189 1627 872,5 372,5 17
т 58,56 304,72 320,01 320,01 320,01
Гі * 0,172 0,346 -0,346 -0,346 0,179
Гр 0,172 * 0,984 -0,984 -0,984 0,471
Гс 0,346 0,984 * -1,000 -1,000 0,481
Гг -0,346 -0,984 -1,000 * 1,000 -0,481
rs -0,346 -0,984 -1,000 1,000 * -0,481
г„ 0,179 0,471 0,481 -0,481 -0,481 *

Примітка: див. примітку табл. 1.

Висновки

1. Розроблено методику візуалізації просторових параметрів парадоксальної фа; 
руху мішеней лівого і правого напрямків руху. Відрізняється від попередні 
розв’язань механічним виникненням візуалізатора з початку пробігу мішені : 
зникненням його під час наближення мішені до парадоксальної фази.

2. Розроблено новий тип моделей стрільби по рухомих мішенях з використанії- ч 
відомого принципу інтерактивності, який відрізняється від попередніх ріше:- : 
тим, що має електронні функції імітації процесу стрільби по рухомих мішек » 
у класиф ікаційних вправах і ф інальних серіях олім пійської програм;: 
візуалізацією  просторово-часових параметрів парадоксальної фази ру 
мішеней.
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VISUALIZATION OF THE PARADOXICAL PHASE 
OF MOVING TARGETS IN SHOOTING IN MOVING TARGETS 

ON A BASIS OF WORKING OUT NEW TRAINING MEANS

Evgen PAVLYUK, Oksana PAVLYUK

Khmelnitsky National University

Abstract. In this articles was shown working out methodics of trainings with visualisation spase 
p m *  eters of paradoxi calphase of moving targets of right and left directions.

Key words: paradoxical phase, moving targets, new training means.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У ГАНДБОЛІ

ОлегБазильчук

Хмельницький національний університет

Актуальність. Як відмічають численні автори особливе місце в системі 
узання у гандболі, належить фізичній підготовці, яка визначає можливості 

ивного і раціонального виконання кожним спортсменом прийомів гри в 
темальних умовах змагань [1, 3 ,4 , 5].

З сучасному гандболі у зв’язку зі змінами у правилах гри, підвищенням інтен- 
: л і  гри до гравців різного амплуа ставляться однаково високі вимоги стосовно їх 

ої підготовленості. Тому, поряд із удосконаленням техніко-такгичної майстерності 
■: лісток, важливим завданням навчально-тренувального процесу є підвищення рівня 

ої підготовленості спортсменок. Це одна із актуальних проблем сучасного 
': .ту. Висока технічна підготовленість і сучасна тактика на базі потужної фізичної 
: жтеності -  запорука успіху виступу команди у відповідальних змаганнях [4,5]. 
Для ефективного розвитку фізичних можливостей гандболісток необхідно знати: 

г:моги ставляться перед окремими функціями організму і фізичними якостями 
М істок самою грою; які фізичні можливості гандболісток; на які фізичні якості 

і т д у  чергу слід звертати увагу в процесі тренування; які із засобів і методів 
ьання найбільш ефективні для розвитку тих чи інших фізичних якостей; як 

но розподілити засоби і методи тренування на окремих етапах підготовки тощо. 
До того як тренер визначить засоби, що спрямовані на розвиток спеціальних 

якостей в підготовчому періоді, фахівці радять провести серію контрольних 
для того, щоб мати уявлення про рівень підготовленості спортсменок, і на перших 

ь._ннях залучити їх до ігор, котрі визначать їх спортивну форму [2,3,4]. Отримані 
:жуть бути вихідними для визначення величини навантаження для кожної 

:менки. На кожного члена команди складається індивідуальний план тренувань, 
;■ відмічаються результати контрольних результатів та спостережень і в 

дношенні з цим плануються завдання на майбутнє.


