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результативность стрельбы, что связано с частичной утратой чувствительности кистей и 

пальцев рук, нарушением кровообращения и снижением скорости передачи импульсов 

нервных клеток в мозг. Вместе с тем, указанные стресс факторы не оказывают 

существенного влияния на когнитивные возможности стрелка, который остается в 

состоянии частично преодолеть негативные последствия, связанные с уменьшением 

подвижности и чувствительности кистей и пальцев рук. При этом, стрелок сохраняет 

способность ясно мыслить, тогда как при общей гипотермии стрелку довольно тяжело 

долго концентрировать внимание на каком-либо объекте, осуществлять сложно-

координированные действия, активно реагировать на раздражающие факторы и 

принимать рациональные решения. 

Понимание специфики того, как влияет местная гипотермия на точность и 

«аккуратность» проведения выстрела, поможет в дальнейшем узнать больше о возможных 

механизмах адаптации стрелка к негативным факторам, которые вызывает влияние низких 

температур на организм человека. 
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СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У СТРІЛЬБІ З ПІСТОЛЕТА 

У даній статті розглянуто питання оптимального вибору інформативних критеріїв 

рівня технічної підготовленості у стрілецьких вправах з пістолета. 
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Постановка проблеми. Питання вибору інформативних критеріїв, за допомогою 

яких можна з великою долею імовірності формувати висновки про реальний стан рівня 

технічної підготовленості правоохоронця незалежно від стрілецьких вправ доречно, на 

наш погляд, вважати одним з найбільш пріоритетних. Чимало авторів торкалися даної 

проблематики у своїх працях. Однак наявні публікації мають фрагментарний характер без 

ґрунтовного розгляду окремих параметрів у єдиному комплексі із зазначенням певних 

взаємозв‘язків. 

Звідси постає проблема конкретизації переліку кінематичних проявів процесу 

виконання влучного пострілу з подальшим визначенням їх числових виразів [1, с. 2]. 

Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної і спеціальної 

літератури; електронно-оптична реєстрація просторово-часових параметрів техніко-

тактичних дій стрільців; педагогічний експеримент; хронометраж; математико-

статистична обробка даних. 

Формулювання мети роботи. Метою даного дослідження є визначення 

просторово-часових параметрів технічної підготовленості стрільців з пістолета. 

Результати дослідження. Безумовно інтегральним критерієм підготовленості будь-

якого стрільця є власне результат на мішені. Однак наявність доволі суттєвих перепадів 

рівня стрілецьких результатів упродовж відносно незначних часових інтервалів, у тому 

числі і спортсменів високої кваліфікації, надає нам підстави стверджувати, що цього, на 

перший погляд, універсального критерію відверто недостатньо для вирішення 

проблематики скажімо селекційних заходів. Адже сам по собі стрілецький результат не 

розкриває сутності проведеної роботи по його досягненню. 

Тому, на наш погляд, при визначенні рівня технічної підготовленості стрільців з 

пістолета доцільно брати до уваги наступні кінематичні параметри: 

- швидкість руху точки прицілювання на мішені; 

- відсоток тривалості перебування проекції вісі каналу ствола у районі 

прицілювання навколо центру мішені під час завершальної фази виконання пострілу (1 

сек) [2, с. 2]; 

- відсоток тривалості перебування проекції вісі каналу ствола у районі 

прицілювання навколо середньої точки прицілювання під час завершальної фази пострілу 

(1 сек); 

- тривалість завершальної фази прицілювання від моменту входження 

проекції зброї у район прицілювання (умовно габарит „дев‘ятки‖) до моменту пострілу; 

- утримання проекції вісі каналу ствола у районі прицілювання після моменту 

пострілу; 

- точність прицілювання; 

- стабільність прицілювання; 

- відстань між пробоїною та середньою точкою прицілювання. 

Щодо перших трьох критеріїв слід вказати, що кореляційний взаємозв‘язок за 

Браве-Пірсоном відносно стрілецького результату сягає рівня 0,8 (n=25) [3, с. 5]. 

Електронно-оптична реєстрація просторово-часових параметрів техніко-тактичних 

дій стрільців за допомогою системи Scatt дозволяє автоматично отримувати вище вказані 
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дані з подальшим запам‘ятовуванням для порівняльного аналізу як групи стрільців так і 

пролонгованого контролю динаміки досліджуваних параметрів в окремих стрільців 

Одним з найбільш принципових, на наш погляд, дискусійних положень є 

трактування поняття тривалості прицілювання. Чимало навчально-методичних посібників 

містять вимоги не перевищувати час на прицілювання, посилаючись переважно на 

інтервал у 10-15 секунд. Однак при цьому автори не розкривають сутності змісту, який 

вони вкладають у вказані часові межі, зокрема конкретних кінематичних проявів від 

початку і до завершення процесу прицілювання. 

Інтерактивна система Scatt дозволяє автоматично отримувати дані стосовно 

часового проміжку від моменту входження проекції зброї у межі контуру мішені до 

моменту пострілу. На противагу цьому, доцільніше, на наш погляд, фіксувати тривалість 

прицілювання з моменту входження проекції зброї в межі району прицілювання (тобто 

межі габариту „дев‘ятки‖), тому що точність прицілювання іноді перевищує габарит 

„десятки‖, однак у кваліфікованих стрільців завжди перебуває у межах габариту 

„дев‘ятки‖(рис.1.). 
 

 
Рис. 1. Момент входження проекції зброї в район прицілювання. 

 

Поряд із визначенням рівня технічної підготовленості стрільців з пістолета таким 

чином паралельно здійснюється своєрідне діагностування конкретного правоохоронця з 

виявленням тих чи інших індивідуальних особливостей [4, с. 4]. 

Щодо практичного значення отриманих просторово-часових характеристик, слід 

вказати, що схожі дослідження надають змогу якісно визначати реальний рівень технічної 

підготовленості стрільця на конкретний момент часу, а також створювати передумови 

формування своєрідних моделей виконання якісного пострілу, які б поряд з урахуванням 

індивідуальних особливостей техніки скеровували до стандартів стрільців вищої 

кваліфікації. 

Подальші перспективи дослідження даної тематики безпосередньо пов‘язані з 

тензодинамометрією, яка дозволить детально розглянути узгодженість роботи вказівного 

пальця з прицілюванням. 

Висновок. Таким чином, при визначенні рівня технічної підготовленості стрільців 

з пістолета окрім урахування власне стрілецького результату як інтегрального критерію 

доцільно здійснювати комплексний розгляд кінематичних параметрів техніки виконання 

влучного пострілу. 
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 

В данной статье рассмотрены вопросы оптимального выбора информативных 

критериев уровня технической подготовленности в стрелковых упражнениях из 

пистолета. 
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This article describes the issues of optimal selection of informative criteria of level of technical 

readiness in the shooting exercises from the gun. 
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