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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день у сучасному спорті 

стрілецький спорт характеризується стрімким зростанням спортивних 

результатів, високою конкуренцією на міжнародній спортивній арені, 

поліпшенням спортивного інвентарю та зміною правил змагань у напрямку 

ускладнення умов виконання вправ. Тому, проблема удосконалення технічної 

підготовки стрільців із пневматичної зброї є актуальною та вимагає 

подальшого вивчення, оскільки потребує пошуку сучасних технічних 

тренажерів. Зокрема оптоелектронні тренувальні системи Скатт, які визнаються 

корисними й зручними у тренуванні, широко використовуються в різних видах 

стрілецького спорту для контролю й відпрацювання траєкторії руху зброї в 

процесі прицілювання, точності наведення на мішень і чистоти спуску курка. А 

впровадження їх у практику стрільців із пневматичної зброї сприятиме 

покращенню управлінням їх процесом спортивного тренування [45, 56]. 

Даній проблематиці були присвячені праці таких відомих дослідників, 

як: M. A. Іткиса, В. Т Пяткова, М. І.Саннікова тощо.  Науковцями наведено 

приклади ефективного використання різноманітних педагогічних методик та 

застосування технічних пристроїв. Так, було досліджено окремі показники 

елементів техніки виконання пострілу, серед яких часові параметри, 

особливості прицілювання та взаємозв’язки між ланками системи «стрілець-

зброя» [34, 42, 57, 62]. 

Ряд науковців, зокрема І.П. Заневський, В.О. Кашуба, Ю.С. Пядухов, І.В. 

Огірко, А.М. Ковальчук присвятили свої праці проблемі використання 

різноманітних педагогічних методик і застосування технічних засобів для 

удосконалення технічної майстерності стрільців. 

Р.М. Рудий вивчав питання удосконалення початкової підготовки 

стрільців з пневматичного пістолета у класифікаційних вправах олімпійської 

програми. Є.О. Павлюк вважав, що удосконалити техніко-тактичну підготовку 

спортсменів можна за рахунок стрільби по рухомих мішенях [4].  

Ученими І.П. Заневським, Ю.С. Коростильовою проведено порівняння 

використання нового виду імітаційних пострілів – постріли стиснутим повітрям 



– з імітаційними пострілами вхолосту й реальними пострілами з використанням 

оптоелектронної системи Скатт [3]. 

Л. Я. Грищенко та Н. П. Гоголевою доведено, що застосування 

стрілецького тренажера Скатт на заняттях спортивного відділення з кульової 

стрільби у ВНЗ достовірно підвищує результативність стрільби, збільшується 

число вибитих балів, відсоток попадання в 10, зменшуються час прикладки і 

загальні витрати часу на виконання вправи, сприяє підвищенню стабільності 

рухових навичок стрільця, що збільшує ефективність навчання [2]. 

Одним із основних засобів ефективного управління тренувальним 

процесом спортсменів вважається використання різноманітних моделей. Так, 

дослідження науковців, зокрема І. 3. Цицишвілі, I. П. Заневського, І. В. Огірко, 

М. Ф. Ясінського, Л. М. Ясінської, T. М. Магмета, були присвячені 

вдосконаленню процесу спортивної підготовки стрільців з різних видів зброї 

шляхом розробки й використання різноманітних моделей [11, 28, 44, 64]. Праці 

О. В. Каранковського та інших окремих дослідників частково стосувалися 

питання розробки моделей змагальних вправ у стрільбі з пневматичної зброї 

для спортсменів різної спортивної кваліфікації [35, 56]. Зокрема, залишається 

невирішеним науково-практичне завдання щодо розробки кінематичних 

моделей змагальної олімпійської вправи ПП-3 (за міжнародною класифікацією 

АР-60) стрільців різної спортивної кваліфікації. Наявність таких моделей 

надасть можливість тренерам і спортсменам об’єктивно оцінювати сильні і 

слабкі сторони технічної підготовленості, а отже, й планувати та корегувати 

навчально-тренувальний процес, добираючи відповідні засоби та методи 

впливу.  

Об’єкт дослідження – техніка стрільби з пневматичного пістолета 

стрільців-початківців. 

Предмет дослідження – технічна підготовка стрільців із пневматичної 

зброї першого року навчання етапу спеціалізованої базової підготовки. 

Мета дослідження – експериментально перевірити ефективність 

методики І.П. Заневського в навчально-тренувальному процесі стрільців-

початківців 14-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки із 



пневматичної зброї за допомогою тренажеру Скатт. 

Гіпотеза дослідження:  дослідження передбачало те, що впровадження в 

навчально-тренувальний процес стрільців із пневматичної зброї першого року 

навчання етапу спеціалізованої базової підготовки заняття на тренажері Скатт 

та застосування кінематичних моделей змагальної вправи сприятиме 

удосконаленню технічної підготовки та спортивної майстерності стрільців із 

пневматичної зброї та дозволить покращити управління процесом спортивного 

тренування та підвищити рівень спортивних результатів.  

Завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз науково-літературних джерел з проблеми 

дослідження. 

2. Впровадити методику І.П. Заневського в навчально-тренувальний 

процес стрільців-початківців 14-16 років етапу спеціалізованої базової 

підготовки із пневматичної зброї за допомогою тренажеру Скатт. 

3. Здійснити порівняльний аналіз показників технічної підготовки 

стрільців-початківців 14-16 років етапу спеціалізованої базової. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-

методичної літератури; інструментальні методи (відеореєстрація, 

оптоелектронна реєстрація рухів); педагогічне спостереження; педагогічний 

експеримент; методи математичної статистики. 

Експериментальна база дослідження: Місцем проведення 

педагогічного експерименту було обрано стрілецько-спортивний комплекс 

Центрального спортивного клубу Збройних Сил України м. Києва, де 

здійснюється підготовка початківців-стрільців 14-16 років вихованців багатьох 

ДЮСШ м. Києва та Київської області. Педагогічний експеримент проводився в 

умовах навчально-тренувальних занять і тривав протягом 5 місяців (листопад, 

2014 р. – березень, 2015 року). У дослідженні прийняли участь 32 стрільця з 

пневматичного пістолета 14-16 років, створено дві групи контрольні (8 юнаків 

та 8 дівчат) та дві експериментальні (8 юнаків та 8 дівчат). Спортсмени 

експериментальної групи займалися за удосконаленою методикою технічної 

підготовки стрільців за допомогою застосування кінематичних моделей 



змагальної вправи та тренажеру Скатт (за І.П. Заневським, Ю.С. 

Коростильовою), контрольні групи – за традиційною програмою Центрального 

спортивного клубу Збройних Сил України м. Києва. 

 Практичне значення проведеного дослідження полягає у 

вдосконаленні методики технічної підготовки початківців-стрільців із 

пневматично зброї, яка передбачає застосування в навчально-тренувальному 

процесі пострілів стиснутим повітрям, відповідній зміні співвідношення між 

пострілами кулькою та імітаційними (вхолосту і стиснутим повітрям) та 

використанні групових моделей траєкторії руху зброї під час прицілювання. 

Використання вдосконаленої методики покращує ефективність контролю за 

рівнем технічної підготовленості спортсменів та дозволяє статистично істотно 

підвищити рівень спортивних результатів. 

Апробація результатів дослідження. Про результати досліджень 

доповідалось на І Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції 

«Студентська спортивна наука – 2015» (26 травня 2015 року, м. Житомир), на 

засіданні кафедри олімпійського та професійного спорту. 

Наукова новизна: впроваджено заняття на тренажері Скатт в навчально-

тренувальний процес стрільців-початківців першого року навчання етапу 

спеціалізованої базової підготовки. 

Особистий внесок магістранта полягає у виборі напрямку дослідження. 

Разом з науковим керівником складено структуру та зміст роботи, обрані 

методи дослідження, визначені мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження. 

Магістрантом самостійно проаналізовано науково-методичну літературу, 

організовано та проведено порівняльний педагогічний експеримент; 

впроваджено групові моделі траєкторії руху зброї в процесі прицілювання у 

стрільців з пневматичного пістолета; сформульовано висновки та оформлено 

роботу. 

Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається зі 

вступу, трьох  розділів, загального висновку, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг роботи – 78 сторінок. Робота містить 8 таблиць,  11 

рисунків,  3 додатки. Список літературних джерел  складає  72 найменування.  



РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬЦІВ З ПНЕВМАТИЧНОЇ ЗБРОЇ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРЕНАЖЕРА СКАТТ 

1.1. Поняття про техніку виконання влучного пострілу та технічну 

підготовленість стрільців 

На сучасному етапі розвитку стрілецького спорту, як і в інших складно 

координованих видах, технічна майстерність є визначальним фактором у 

досягненні максимально можливих спортивних результатів [3, 9, 11, 17, 19, 35]. 

Як відомо, технічна майстерність – це ступінь оволодіння 

найраціональнішим зразком спортивної техніки та здатність до реалізації 

даного навику в екстремальних змагальних умовах [55, 67]. Досягнення 

спортсменами високого рівня технічної майстерності обумовлюється низкою 

чинників, серед яких успішне проведення технічної підготовки у навчально-

тренувальному процесі на основі розробленої ефективної техніки конкретного 

виду спорту з урахуванням новітніх тенденцій його розвитку [3, 6, 58]. 

Загалом під поняттям «спортивна техніка» розуміють сукупність 

прийомів та дій, спрямованих на забезпечення найбільш ефективного 

вирішення рухових завдань, обумовлених специфікою конкретного виду 

спорту, його дисципліни і виду змагань. Техніка спортсмена визначається 

кінематичними, динамічними та ритмічними характеристиками [48]. 

1.2. Структура річної підготовки спортсменів-стрільців 

з пневматичного пістолета 

Структура річної підготовки спортсменів залежить від мети і завдань 

конкретного етапу багаторічного вдосконалення [34, 45]. У кожному 

макроциклі виділяють три періоди: підготовчий, змагальний та перехідний [34, 

36, 54]. У підготовчому періоді основним завданням є закладення техніко-

тактичної і функціональної основи для створення передумов для виконання 

великих обсягів  спеціальної роботи, направлених на вдосконалення рухового 

навику та забезпечення ефективної змагальної діяльності та становлення різних 

сторін підготовленості. Даний період поділяється на два етапи: загально 

підготовчий і спеціально-підготовчий. Тривалість даних етапів залежить від 



кваліфікації спортсмена та виду макроциклу. Для низько кваліфікованих 

спортсменів планується довготривалий загально підготовчий і короткий 

спеціально-підготовчий, а для спортсменів високої кваліфікації застосовується 

зворотне співвідношення. 

1.3. Технічне вдосконалення методики підготовки стрільців засобами 

сучасних тренажерів 

Сучасний етап розвитку стрілецького спорту характеризується ростом 

спортивних результатів, вдосконаленням спортивної зброї та патронів (кульок), 

що в свою чергу потребує подальшого вдосконалення методики підготовки 

стрільців. Одним з перспективних напрямків її вдосконалення, на думку 

багатьох спеціалістів, є вивчення техніки стрільби на основі кількісних 

характеристик її мікроструктури та моделювання даної техніки для різного 

рівня підготовленості стрільців. Це особливо актуально у стрільбі з 

пневматичного пістолета, враховуючи те, що дане питання у сучасних 

дослідженнях висвітлено недостатньо, а методичні рекомендації підготовки 

спортсменів у даному виді зброї запозичені з тренувань у стрільбі з 

малокаліберного пістолета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Методи дослідження 

Для розв’язання поставлених завдань використані наступні методи 

дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної 

літератури; інструментальні методи (відеореєстрація, оптоелектронна 

реєстрація рухів); педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; 

методи математичної статистики. 

2.2. Організація та етапи дослідження 

Робота проводилася впродовж 2013-2015 н.р. в ІV етапи. 

На першому етапі (вересень-травень, 2014 р.) проведено вивчення 

науково-методичної літератури, визначено мету, об’єкт, предмет та завдання 

дослідження, підібрано відповідні методи для розв’язання поставлених завдань. 

Розроблено І розділ магістерської роботи. 

На другому етапі (вересень-жовтень, 2014 р.) з’ясовано контингент 

експериментальних та контрольних груп, сформовано групи дослідження,  

визначено системи координат точок прицілювання й віртуальних пробоїн 

тренажера Скатт при стрільбі з пневматичного пістолета. Підібрано методику, 

комплекси, спрямовані на удосконалення технічної підготовки стрільців з 

пневматичної зброї, групові моделі траєкторії руху зброї в процесі 

прицілювання та групові моделі тривалості фаз пострілу стрільців з 

пневматичного пістолета у вправі ПП-3 та ПП-2. Розроблено ІІ розділ 

магістерської роботи. 

На третьому етапі  (листопад-березень, 2015 р.) впроваджено в 

навчально-тренувальний процес стрільців-початківців удосконалену методику 

технічної підготовки. Проведено порівняльний педагогічний експеримент для 

оцінки її ефективності. Оформлено список літературних джерел та додатки за 

вимогами. 

Місцем проведення педагогічного експерименту було обрано стрілецько-

спортивний комплекс Центрального спортивного клубу Збройних Сил України 

м. Києва, де здійснюється підготовка початківців-стрільців 14-16 років 

вихованців багатьох ДЮСШ м. Києва та Київської області. Педагогічний 



експеримент проводився в умовах навчально-тренувальних занять і тривав 

протягом 5 місяців, починаючи з листопада 2014 р. по березень 2015 року. У 

дослідженні прийняли участь 32 стрільця з пневматичного пістолета 14-16 

років. Дані стрільці методом випадкового відбору були розподілені на дві 

групи контрольні (по 8 стрільців) та дві експериментальні (по 8 стрільців). 

Вихідні та кінцеві результати педагогічного експерименту оцінювалися за 

показниками середньої відстані від середніх точок траєкторій прицілювання за 

одну секунду до пострілу до їх загального центра та результатами контрольних 

стрільб, проведених у змагальній вправі ПП-3 для юнаків та ПП-2 – для дівчат.  

Слід зазначити, що вправа ПП-2 – є жіночою та використовується як 

полегшений варіант олімпійської змагальної вправи у  підготовці юних 

стрільців. Чоловіки виконують вправу ПП-3 (60 залікових пострілів), під час 

виконання якої в юнаків рівень прояву технічних можливостей значно 

погіршуються через утому.  

Контрольні групи займалась за традиційною методикою, в навчально-

тренувальний процес експериментальних груп було впроваджено заняття на 

тренажері Скатт. Обидва комплекси були спрямовані на удосконалення 

технічної підготовки стрільців з пневматичної зброї. Для порівняння обрано 

середню точку траєкторії прицілювання за 1 с до пострілу.  На початку 

експерименту показники влучності стрільб КГ та ЕГ істотно не відрізнялись.  

В експерименті протягом дня проводилось одне навчально-тренувальне 

заняття при шести тренувальних днях на тиждень. Протягом кожного 

мікроциклу було проведено три тренувальних заняття, спрямованих на 

вдосконалення техніки стрільби з пневматичного пістолета, під час яких у 

експериментальних групах впроваджувалась удосконалена методика. 

На четвертому етапі (квітень-травень, 2015 р.) Здійснено аналіз та 

узагальнення отриманих результатів, упроваджено їх у практику. Підготовлено 

публікацію до друку. Здійснено апробацію результатів дослідження на І 

Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції «Студентська 

спортивна наука – 2015». Оформлено магістерську роботу, підготовлено 

презентацію до захисту роботи. 



РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Аналіз та узагальнення отриманих результатів 

Аналіз літературних джерел дозволив визначити, що технічна підготовка 

стрільця – це процес, спрямований на оволодіння технікою стрільби з обраних 

видів зброї, необхідної для досягнення максимально можливих індивідуально 

для кожного стрільця спортивних результатів. Метою технічної підготовки є 

досягнення відповідних для кожного етапу спортивної підготовки кількісних 

параметрів технічної підготовленості. 

Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити те, що 

провідні фахівці стрілецько-спортивної науки України надають перевагу таким 

основним засобам технічної підготовки стрільців, як вправи зі зброєю, а саме: 

спеціально-підготовчі, змагальні, а також з використанням тренажерів [5]. 

Скатт – це сучасний електронно-комп’ютерний тренажер, що 

використовується для вдосконалення техніко-тактичної майстерності стрільців. 

Проблеми теорії і практики спортивного тренування з використанням 

оптоелектронних тренажерів стають тим далі важливішими, чим ширше такі 

технічні засоби використовуються у стрілецькому спорті.  

Таким чином, одним із основних шляхів планомірного підвищення 

спортивних результатів є досягнення стрільцем відповідного рівня кількісних 

параметрів основних характеристик техніки стрільби, до яких, зокрема, 

належать кінематичні, та проведення їх порівняння з моделями технічної 

підготовленості спортсменів відповідної кваліфікації. Це надасть можливість 

вчасно виявити слабкі і сильні сторони його технічної підготовленості, з метою 

подальшої корекції навчально-тренувального процесу. 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

1. Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити те, що на 

сьогоднішній день проблема удосконалення технічної підготовки стрільців із 

пневматичної зброї є актуальною, оскільки потребує пошуку сучасних 

тренажерів та впровадження їх у практику. 

Сучасні технічні тренажери, зокрема оптоелектронні тренувальні 

системи, широко використовуються в різних видах стрілецького спорту для 

контролю й відпрацювання траєкторії руху зброї в процесі прицілювання, 

точності наведення на мішень і чистоти спуску курка. Українські стрільці в 

основному користуються системою Скатт, яка визнається корисною й зручною 

у тренуванні. 

З’ясовано, що провідні фахівці стрілецько-спортивної науки України 

надають перевагу таким основним засобам технічної підготовки стрільців, як 

вправи зі зброєю, а саме: спеціально-підготовчі, змагальні, а також з 

використанням тренажерів. До спеціально-підготовчих вправ відносять 

стрілецькі вправи, які виконуються з патроном або без нього, а також, в 

залежності від поставлених завдань, періоду підготовки, рівня підготовленості і 

т.д., у полегшених або ускладнених умовах. 

Досліджено, що при виборі оптоелектронної системи для застосування у 

тренувальному процесі стрільці з багатьох країн СНД і Європи надають 

перевагу тренажеру Скатт. Метою використання даного інструментального 

засобу є отримання термінової об’єктивної інформації про технічні параметри 

процесу виконання пострілу на основі визначення координат точки 

прицілювання на мішені Скатт. Саме на основі аналізу фактичних координат 

точки прицілювання та її відстані від центра мішені тренери і спортсмени 

намагаються вносити відповідні корекції у техніку процесу виконання пострілу. 

Тому, важливим чинником, який впливає на адекватність висновків про 

ефективність техніки процесу виконання пострілу спортсменом та вибору у разі 

необхідності способів її корекції, є відповідність результатів реєстрації точки 

прицілювання на мішені Скатт її реальному положенню у просторі. 



Встановлено, що Р.М. Рудий вивчав питання удосконалення початкової 

підготовки стрільців з пневматичного пістолета у класифікаційних вправах 

олімпійської програми. Є.О. Павлюк вважав, що удосконалити техніко-

тактичну підготовку спортсменів можна за рахунок стрільби по рухомих 

мішенях. Ученими І.П. Заневським, Ю.С. Коростильовою проведено 

порівняння використання нового виду імітаційних пострілів – постріли 

стиснутим повітрям – з імітаційними пострілами вхолосту й реальними 

пострілами з використанням оптоелектронної системи Скатт. 

Л. Я. Грищенко та Н. П. Гоголевою доведено, що застосування 

стрілецького тренажера Скатт на заняттях спортивного відділення з кульової 

стрільби у ВНЗ достовірно підвищує результативність стрільби, збільшується 

число вибитих балів, відсоток попадання в 10, зменшуються час прикладки і 

загальні витрати часу на виконання вправи, сприяє підвищенню стабільності 

рухових навичок стрільця, що збільшує ефективність навчання. 

2. Впроваджено методику І.П. Заневського в навчально-тренувальний 

процес стрільців-початківців 14-16 років етапу спеціалізованої базової 

підготовки із пневматичної зброї за допомогою тренажеру Скатт. Визначено, 

що дана методика технічної підготовки стрільців першого року навчання етапу 

спеціалізованої базової підготовки у стрільбі з пневматичного пістолета 

передбачає контроль за параметром технічної підготовленості - середньою 

відстанню від середніх точок траєкторій прицілювання за одну секунду до 

пострілу до їхнього загального центра, який здійснювався за допомогою 

оптоелектронної системи Скатт, та базувався на використанні групових 

моделей траєкторії руху зброї в процесі прицілювання стрільців з 

пневматичного пістолета різної спортивної кваліфікації. 

Встановлено, що інформативність тесту середньої відстані від середніх 

точок - траєкторій прицілювання за одну секунду до пострілу до їхнього 

загального центра на оптоелектронній системі Скатт у стрільців-початківців 

14-16 років етапу спеціалізованої базової підготовки із пневматичної зброї за 

допомогою тренажеру Скатт є високою (p< 0,001). 

3. Здійснено порівняльний аналіз показників технічної підготовки 



стрільців-початківців 14-16 років етапу спеціалізованої базової 

експериментальних груп дослідження з контрольними групами. Так, 

встановлено, що у ході педагогічного експерименту в експериментальних 

групах, як у дівчат, так і у юнаків, суттєво покращилися показники 

досліджуваного параметра технічної підготовленості (середню відстань від 

середніх точок траєкторій прицілювання за одну секунду до пострілу до їхнього 

загального центра) на 6,0 мм у юнаків і на 5,0 мм у дівчат відповідно (р < 0,001) 

та спортивні результати у змагальній вправі ПП-3 на 172,46 очка у юнаків та у 

змагальній вправі ПП-2 на 62,62 очок у дівчат відповідно (р < 0,001). 

При порівнянні кінцевих результатів педагогічного експерименту було 

доведено, що у стрільців експериментальної групи показники досліджуваного 

параметра технічної підготовленості за середнє арифметичним значенням 

нижчі (кращі) на 2,6 мм у юнаків та на 3,3 мм у дівчат  за відповідні показники 

у спортсменів контрольної групи (р<0,001) Виявлено, що середньогрупові 

результати змагальної вправи ПП-3 у експериментальній групі вищі на 61,49 

очки (р< 0,01) та у змагальній вправі ПП-2 на 51,42 очки. 

Отже, з використанням оптоелектронних стрілецьких тренажерів можна 

отримати кількісні параметри техніки виконання пострілу. Орієнтуючись на 

моделі траєкторії руху зброї в процесі прицілювання, можна здійснювати 

контроль за параметром технічної підготовленості стрільця. На основі цього 

можна оцінювати зміни у характері протікання процесу становлення 

спортивної техніки стрільців. Виходячи з цього, можна надалі планувати або 

корегувати тренувальний процес для розробки найбільш ефективної 

тренувальної програми подальшого технічного вдосконалення, підбираючи 

адекватні для конкретного періоду чи етапу підготовки засоби та методи з 

метою виходу спортсменів на запланований рівень результатів. 
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