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3,^соБ|в ] тЁхно^ог!й в Ф!3|4ч]1!й ку^ьт'Р| 1 споРп
в!4коРистАння Б|оР1схАн|чних ! |н99!-!!!|1!!!

ледуемой системь!. (роме этого' современная математиче_

ская статистика разра6ать!вает спосо6ь: определения чис-

ла нео6ходимь!х испь|таний до нанала исследования (пла-

нирование эксперимента), в ходе исследования (последо_

вате',",,й анализ) и решает многие другие задани' [4ног-

да современную математическую статистику определяют

как науку о принятии решений в условиях неопщАелённо-

ст" 1о!раниненного о6ъёма информашии) [61'

|-! щдлагаемая автором система усовершенствования

качества подготовки специалистов в вуэах физинеской куль-

турь! позволит о6еспечить анализ даннь!х в заданах физи-

ческого воспитания, реа6илитации и спорта вь!сших дости-

>кен и й наукоем ким и и вь:сокоэффекти внь!ми методами'
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! 6ойов!й о6становц! повед!нка прац!вника Ф3€

!кра[ни складасться з достатньо стереотипних д!й, як1 ха-

рактеризують ц|л1сний процес окремого постр!лу' Ёа про_

тяз! дек!лькох рок;в п|дготовки стр;лецьким вправам ц! д|'п

повторюються 6агато тисяч раз!в. ! сп|вро6!тника овс
формуготься м!цн! рухов1 навички' котр! через 5_8 рок|в

надзвичайно складно п|дп,аються направленим зм!нам [1] '

{е зд!йснгосться тому, що з можливо'[ велико1' к|ль-

кост| по6удови циклу д!й за пер!од м!х< сус!дн|ми постр!ла-

ми стр!лок ви6ирае ! шл!фус т! модел1, котр|, по-перше'

рац!онально сп!впада}оть 3 й!ого су6'ективними якостями !,

по-друге' дають ь1о>клив|сть най6!льш повно реал;зувати
тактичн! вимоги' як| визначаються складними умовами 6о_

йово1 о6становки.
! практиц! ведення навчальних стр|ль6 !снус 6агато

приклад]в, я к! п!дтверркують |снування великого д!апазону

су6'ективних роз6!х(ностей у 1ндив1дуальних моделях цик_

лу д|й прац|вник1з Ф8€. (р!м того, тут можна виявити

тенденц!ю звРкення цього д!апазону при п|двищенн! техн!-

нно[ майстерност]. це п!дтверд>кус можливпсть о6грунту-

вання рац!онально'| над!йно[ модел; циклу д!й сп!вро61тни_

ка 98€ [5] .

йодель - це ((окрема струкцрна схема внутр]шн|х

сп!вв1дношень, як! за6е3печують нео6х!дний ефект 1 по

мох<ливост! схож| на повед!нку людини)) [2]. Бона нео6-

х!дна не т!льки тим, кого навчають' але й викладанам,

|нструкторам вогвевот п|дготовки, що6 мати ч|тку уяву про

рац1ональну струкцру окремих операц!й (простих д|й) ! |х

вза€мозв'язку у ц|лому цикл! постр!лу.
Фсновна властив!сть циклу д!й прац!вника Ф3€ за

пер!од м!>к сус!дн!ми постр!лами _ здатн!сть до саморец-
ляц|[ ! управл!ння рухами для досягнення нам|ченого ре-
зультац. 3 першу черц в даному випадку нео6х;дно ви_

вчити механ1зми саморецляц1| ! управл!ння рухами працпв-

ника овс, як! в к|!-,цевому випадку за6езпечать досягнення
високого ! ст1йкого ефекц [3]. !-1ри цьому характеристики

зультат!в под!бного досл|ркення'
Фтже виника€ потре6а у використанн! тренокерно|

модел!, яка змогла 6 ресструвати часов| характеристики

швидк!снот стр;лецько] вправи' ! скласти схему по6удови

модельного постр!лу, запропонувавщи нову методику п|д-

готовки навчання техн;ки швидк1сних стр!лецьких вправ

((урс стр!ль6-97) |4]' |-|ри складанн! схеми по6удови мо-

д"/,''.' постр1лу прац|вники Ф3€ ! 
'[х наставники повинн|

використовувати власний досв|д, сучасн; науков! розро6_

ки, практичний досв|д пров!дних наставник!в ! кращих стр|-

лк!в. фя вир!шення ц!е1 складно[ про6леми нео6х!дно

виконати наступн! завдання:

' вид\лити основн| операц!| (прост! д|} ), як! стр!-

лок контролюс в процес! виконання постР!лу;

' визначити посл!довн;сть переключення уваги з

контролю одних операц!й на !нш!;

' нам!тити ступ!нь взаемозв'язку ших операц!й в

ритмострукцрн!й по6удов! ц!лого акц' яким с модельний

постр!л, | визначити':'х взасмоп!дпорядкування;

' визначити, як; параметри повинн| 6ути ста6|ль-

ними, а як! вар!ативними' зм|нними в залежност! в!д ситу-

ац]'[;

' оц!нити ст!йк!сть схеми по6удови модельного

постр;лу до р1зного виду фактор1в, що з6ивають;

' оц!нити можливост! реал!зац![ спектра тактич_

них р|шень, запропонованих трена)керною моделлю'

Функц!онування ус]х операц!й, як! визначають тре_

на)керну модель' о6'сднусться ритмом в сдиний ритмо-

структурний акт циклу д!й стр!лка. |-{им ритм постр1лу в!д_

р!зняеться в!д темпу стр\ль6и, котрий хаРактеризус сцп!нь

швидкост1 в стр|лецьких д!ях прац!вника овс }кра'[ни'

Б складних оперативно{лРк6ових умовах ! при зна-

чному р|вн! в]дпов!дальност| ста6!льн1сть ритму постр;лу

- вах<ливий параметр ста6!льност1 високого р!вня стр!ль_

6и. Ёе св!доп'1е прискорення а6о спов|льнення ритму зни-

тРвнАлсР!{А моАв^ь стР1^вцьких впРАв у п1АРо3А1^Ах мвс }т(РА]ни

А.м.ковА^ьч}1{
Аь в /- вс ькой ц е р жоБ нцй 1 нс п'тотпуй ф [ з о н но т щ' 1ъ пур |'

рухових д!й в цикл| постр!лу визначаються
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х9€ мо)клив!сть виконання влучного посгр!лу' 8 той же

''' ,"*' стр|ль6и повинен 6ути <'рваним>>' перем1нним в

залежност| в|д виниклих умов [5]

у практинн1й д|яльносг| прац1вник Ф8€ часго вар|гос

1 ритмом виконання постр1лу' [-!,е мо>кливо тод|' коли пра_

.1."'* мас дек[лька в!дпрацьованих еталон1в ,']|': 
-1!|

]'*, ,'.',,| 6ути в|дшл!фован| на заняттях' тренуваннях |

6,.'.'р^'''о перев!щн! на практиц!' 3м!ння переходити з

одного ритму ! темпу ро6оти на !нший говорить про р|вень

.й;,"ц,*'т п!дготовк.и прац!вника Ф3€' Боно допомагас

з6ещпи результативн!сть в складних 6ойових умовах' @сво-

сння за допомогою тренах<ерно| модел! модельного пост_

р;]у .'р'". на6утгю цього вм|ння та переходу його у нави-

чку.
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