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Анотація
В даній роботі розглядається питання побудови тренувального процесу стрілків вищої

кваліфікації. Запропоновано три алгоритми проведення тренування, які розрізняється метою та
змістом тренування. Кожен алгоритм застосовується на певному етапі тренувань та формує у
стрілків стійки навички стрільби.

Ключові слова: тренування, стрільба, прицілювання, стрілки.

Abstract
Construction of the training process shooters of higher qualification was discussed in this paper. Three

algorithms of training were presented. This algorithms have been implementing the purpose and content of
training. Each algorithm must applied at the certain stage of training and created a rack shooting skills.
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Вступ

На початкових етапах підготовки стрілків основною задачею тренувальної технічної системи є
прищеплення стрілку необхідних функціональних і психофізіологічних навичок у володінні
вогнепальною зброєю – утримання, прицілювання, усвідомлення віддачі і т.д. Тому аспект
діагностики тренувального процесу і виявлення помилок відіграє важливе значення для успішного
використання реальної вогнепальної зброї.

В практичній діяльності діяльність стрілків початківців і професіоналів описуються алгоритмами
у відповідності з якими і досягається необхідний рівень майстерності володіння короткоствольною
вогнепальною зброєю (КВЗ) [1].

Основна частина

Прицілювання як один з головних елементів стрільби відповідає за наведення ствола зброї в
бажану точку і встановлення стійкого положення зброї для подальших етапів.

Розглядаючи процес прицілювання, необхідно зазначити, що це рухова дія, яка спрямована на
суміщення ока стрілка, верхнього зрізу прорізі цілика і мушки та точки прицілювання на одній
прямій. При цьому просвіти між мушкою і боковими стінками цілика повинні бути однаковими. Крім
власне самого прицілювання, тренування вимагає кожен рух руки зі зброєю.

При використанні алгоритмів може бути достатньо велика кількість, але в даному розділі будуть
розглянуті три основні алгоритми без яких проведення тренування неможливе.

1. Алгоритм навчання навиків прицілювання стрілків-початківців (рис. 1.1).
Для навчання стрілків-початківців пропонується застосовувати принцип «світлофору» та

алгоритм, побудований на його основі. Суть його полягає в тому, що коли при прицілюванні промінь
(а отже і вісь ствола КВЗ) знаходиться в «просторі пострілу» (ПП), то висвічується зелене світло;
коли має місце міграція променя на межі границь ПП (наявність тремору у стрілка) – жовте світло і
коли промінь знаходиться поза можливим ПП – червоне.
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Рисунок 1.1 – Алгоритм навчання навичкам прицілювання стрілків-початківців

При цьому, часові інтервали прицілювання задаються оператором на етапі підготовки
тренувальної програми. ПП – це площа, що визначається координатами центру прострілу – т. С
[XC(t),YC(t)], радіусом простору R і оціночним балом М, що вказує на ступінь важливості даного ПП.
Дані параметри ПП визначаються ступенем тренованості стрілка, рівнем його фізичної і
психологічної підготовки.

2. Алгоритм відпрацювання точного пострілу без імітатора віддачі в звичайних умовах (рис. 1.2).
При відпрацюванні даного алгоритму, оператор (тренер) за допомогою БТК задає на мішені

вимагаємий ПП. Стрілок виконує прицілювання і постріл, в результаті чого координати попадання
фіксуються системою, висвічуються на мішені і БТК вираховує сигнал неузгодженості

( ) ( )2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )C Ct X t X t Y t Y t = − + −

на основі якого і здійснюється корегування прицілювання, і визначає бальну оцінку пострілу.
Після виконання пострілу, стрілок дивиться на електронне табло, розташоване в тирі, і яке

виконує функцію підзорної труби в звичайних умовах. На табло висвічується точка влючання на
мішені в яку влучив стрілок. Одночасно на електронному табло висвічується ПП, куди повинен був
влучити стрілок.

Отримавши зазначену інформацію, стрілок корегує точку прицілювання за допомогою об‘єкта
управління – руки з пістолетом, після чого виконує повторний постріл.
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ε(t) < R
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„простору” пострілу

{XC(t),YC(t),R}і фактична точка
влучання [X2(t),Y2(t)]

Візуальні фіксація стрілком
фактичного попадання в

мішень

Корегування точки
прицілювання

[X2(t),Y2(t)] {XC(t),YC(t),R}∈ [X2(t),Y2(t)] {XC(t),YC(t),R}∉[X2(t),Y2(t)] {XC(t),YC(t),R}∉[X2(t),Y2(t)] {XC(t),YC(t),R}∈

Рисунок 1.2. – Алгоритм відпрацювання точного пострілу без імітатора віддачі в звичайних умовах.

3. Алгоритм відпрацювання точного пострілу при швидкісній стрільбі з імітатор віддачі.
Даний алгоритм забезпечує найбільш реальні умови використання короткоствольної вогнепальної

зброї в ситуаціях, що виникають у працівників ОВС України, при виконанні ними своїх професійних
обов‘язків.

Особливістю швидкісної стрільби є те, що в процесі її виконання буде мати місце постійне
зміщення ТП у верхній сектор мішені і відповідно буде мати місце розкид ТВ, що в кінці кінців може
привести до неураження ПП.

При тренуванні з імітатор віддачі необхідна фіксація променя в наступних точках мішені: точці
прицілювання (ТП); верхній точці траєкторії вісі каналу ствола після віддачі (ТВВ); точці повернення
вісі каналу ствола після віддачі (ТПВ). Це дозволяє отримати кількісні дані для подальшої кореляції
пострілу та інших розрахунків, які покликані підвищити інформативність процесу тренування.



4

Рисунок 1.3 – Алгоритм відпрацювання точного пострілу при швидкісній стрільбі з імітатором
віддачі: ТП – точка прицілювання, ТВ – точка влучання, ТВВ – точка влучання після віддачі, ТПВ –

точка повернення після віддачі.

Висновок

Таким чином, можна визначити розрахункові координати ТВВ і ТПВ, в залежності від ступеня
тренованості. Порівняння даних координат в процесі тренування буде сприяти удосконаленню
методики тренування кожного стрілка.

Було розроблено алгоритми для навчання і тренування на технічному комплексі стрілків-
початківців та стрілків-професіоналів в умовах мультимедійного або лазерного тирів (тренажерів),
при дії зовнішніх та внутрішніх артефактів, при різних рівнях психоемоційної напруженості і
реалістичності модельованих сюжетів.
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