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Анотація
Мета дослідження – визначити інформативні показники техніко-тактичних дій кваліфікованих
спортсменів у кульовій стрільбі.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь спортсмени МСУ (кількість спортсменів n = 10),
КМСУ (кількість спортсменів n = 9). Для вирішення поставлених завдань було використано наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічні
спостереження. Педагогічні спостереження використано для вивчення особливостей техніко-тактичних показників кваліфікованих спортсменів, а також їх рухових здібностей; для обробки експериментальних даних було застосовано методи математичної статистики.
Результати. Детальний аналіз змагальної діяльності дозволив визначити, що фази пострілу «прицілювання», «виконання пострілу – активний постріл», «налаштування на постріл» є інформативними показниками техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів у кульовій стрільбі. Були
визначені у процесі дослідження часові параметри виконання фаз під час змагальної діяльності.
Різниця між середніми показниками спортсменів різної спортивної кваліфікації знаходиться на
межі 2,55 секунди та дає можливість стверджувати, що тривалість відновлювальних процесів організму стрільців впливає на результативність кожного пострілу.
Висновки. Детальний аналіз стрільби з пневматичної гвинтівки серед чоловіків під час виконання змагальної діяльності дозволив встановити різницю в техніко-тактичній підготовленості між
спортсменами різної спортивної кваліфікації рівня МСУ та КМСУ: «прицілювання» – МСУ 950,56
секунд, КМСУ 1017,91 секунд; «виконання пострілу – активний постріл» – МСУ 964,45 секунд,
КМСУ 952,36 секунд; «налаштування на постріл» – МСУ 1678,66 секунд, КМСУ 1855,19 секунд,
«загальний час виконання» – МСУ 3593,68 секунд, КМСУ 3825,47 секунд.
Ключові слова: кваліфіковані спортсмени, техніко-тактичні дії, пневматична гвинтівка.

Вступ
Техніко-тактичні дії у стрільбі з пневматичної гвинтівки є надзвичайно важливими, а в
більшості випадків вирішальними, для досягнення
максимально можливого спортивного результату.
За допомогою ефективного аналізу змагальної діяльності спортсменів можливо встановити оптимальний склад рухової діяльності та часових параметрів виконання рухових дій.
В кульовій стрільбі важливо для подальших досліджень знати, які елементи (фази) потрібно виділити з процесу виконання пострілу, та викори
©
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стовувати їх для подальшого аналізу ефективності
виступів спортсменів.
На теперішній момент в практичній діяльно
сті не встановлено і не описано в повній мірі методи для аналізу пострілу, як такого, що є важливим
елементом змагальної діяльності, що у свою чергу
демонструє наявну невідповідність між підготовленістю спортсменів і сучасними правилами змагальної діяльності в кульовій стрільбі (Демічковський,
Лопатьєв, Пітин, 2015; Пітин, 2015; Демічковський,
2017).
Фахівці зі стрільби з пневматичної гвинтівки
роблять акцент на тому, що аналіз пострілу надасть
можливість виявити та встановити наявність або
відсутність помилок (технічних і тактичних) (Лапутин, 1999; Kijowski 2006; Лопатьєв, Пітин, Демічковський, 2017). Оптимально підібрані методи
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аналізу дозволять отримати в повній мірі велику
кількість інформації для подальшої аналітичної обробки (Полякова, 1990; Kurzawski, 2005; Власов, Демічковський, Іващенко, Лопатьєв, Пітин, П’янило,
Худолій, 2016).
Техніка та тактика стрільби з пневматичної
гвинтівки внаслідок нововведень до правил змагальної діяльності зазнала значних змін, які потребують відповідної модифікації зі сторони дій
спортсмена. Значною мірою зросло змагальне навантаження (наприклад, збільшено кількість фінальних пострілів, запроваджено нову стрілецьку
програму AIR-МІХ, виокремлено командний залік,
як окрему програму, жіночу вправу прирівняли до
чоловічої) (Gladyszewski, Gladyszewska, 2012; Демічковський, Лопатьєв, Пітин, 2015).
Наявна спеціалізована наукова та навчальнометодична література не враховує сучасного характеру стрільби. Зазначені зміни не враховані у
системі підготовки стрільців, відсутні методичні
рекомендації до організації навчально-тренувального процесу в сучасних умовах.
У спорті успіху досягають ті тренери та спорт
смени, які враховують всі необхідні складові підготовки, детально аналізують тенденції змін правил та адаптуються до них, а також відповідально
ставляться до відновлення організму спортсмена.
Це підтверджує успішний виступ спортсменів тих
країн, які значну увагу приділяють усім складовим
підготовки та відновлювальним процесам, що в
майбутньому буде сприяти продовженню їх спортивної кар’єри.
Щодо питання підготовки стрільців з пневматичної гвинтівки у спеціалізованій спортивно-стрілецькій літературі науковці розглядали: інформативність та стабільність результатів стрільби в
різних часових умовах (Полякова,1990); фази пострілу в стрільбі з пневматичної гвинтівки (Пугачев,
Кулбанов 2002); аналіз рухових дій при виконанні
стрілецьких вправ (Власов, Лопатьєв, Виноградський, Демічковський, 2010). Таким чином, враховуючи усі проаналізовані джерела та останні зміни
правил змагань, тематика дослідження є актуальною і вимагає подальших розвідок.
Мета дослідження – визначити інформативні
показники техніко-тактичних дій кваліфікованих
спортсменів у кульовій стрільбі.
Матеріали та методи
Учасники дослідження
У дослідженні взяли участь спортсмени зі
стрільби з пневматичної гвинтівки під час змагальної діяльності чемпіонатів України, спортсмени зі
спортивним званням МСУ (майстер спорту УкраїТМФВ, 2019, том 19, № 4

ни, кількість спортсменів n = 10) і спортивним розрядом КМСУ (кандидат у майстри спорту України,
кількість спортсменів n = 9). Припускається, що на
основі аналізу техніко-тактичних фаз виконання
пострілу під час стрільби з пневматичної гвинтівки
можливо визначити особливості та інформативні
показники змагальної діяльності стрільців різної
спортивної майстерності.
Організація дослідження
Для вирішення поставлених завдань було використано наступні методи дослідження: аналіз та
узагальнення науково-методичної літератури, педагогічні спостереження. Педагогічні спостереження
використано для вивчення особливостей технікотактичних показників кваліфікованих спортсменів,
а також розвитку їх рухових здібностей. Для обробки даних було застосовано методи математичної статистики. Отримання даних для подальшого
аналізу відбувалося безпосередньо під час виконання змагальної діяльності на чемпіонатах України.
Процедура тестування
Здійснювалася відео-зйомка виконання стрільби з пневматичної гвинтівки кваліфікованими
спортсменами. За допомогою методу хронометрування було визначено тривалість техніко-тактичних елементів виконання пострілу.
Обладнання: відеокамера, секундомір.
Статистичний аналіз
Матеріали дослідження опрацьовані за допомогою стандартного пакету обробки цифрових даних
SPSS 20.
Для визначення нормальності розподілу результатів тестування використовувався критерій
Шапіро-Уілка.
Вираховувались такі параметри: середня арифметична величина, стандартне відхилення. Оцінювання достовірності різниці статистичних показників
проводилось за допомогою t-критерію Стьюдента.
Здійснювався дискримінантний аналіз. У процесі дискримінантного аналізу була створена
прогностична модель належності до групи. Дана
модель будує дискримінантні функції у вигляді лінійної комбінації предікторних змінних, що забезпечує найкращий поділ груп.
Для кожної канонічної дискримінантної функції розраховуються наступні статистики: власне
значення, відсоток дисперсії, канонічна кореляція,
лямбда Уїлкса (Wilks’ Lambda), хі-квадрат (Chisquare). Для кожного кроку: апріорні ймовірності,
коефіцієнти функції Фішера, нестандартизовані
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коефіцієнти функції, лямбда Уїлкса (Wilks’ Lambda)
для кожної канонічної функції.

У таблиці 1 наведені загальні витрати часу на
60 пострілів спортсменами різної спортивної кваліфікації (МСУ і КМСУ). Аналізувався час на виконання фаз пострілу («прицілювання», «виконання
пострілу – активний постріл», «налаштування на
постріл», «загальний час») у стрільбі з пневматичної гвинтівки.
Отримані результати дозволили встановити,
що під час стрільби спортсмени найбільше уваги
приділяють на «налаштування на постріл», так у
МСУ він триває 1678,66 секунд, а у КМСУ – 1855,19
секунд відповідно. Різниця в 176,53 секунд між
спортсменами статистично достовірна (p = 0,77).

Результати дослідження
Порівняння витрат часу на виконання пострілів у вправі «ГП-6» стрільцями різної кваліфікації
свідчить, що за критерієм Шапіро-Уілка емпіричні
дані відповідають нормальному розподілу на рівні
значущості α(n) = 0,05, а витрати часу є надзвичайно важливим показником підготовленості спорт
смена в кульовій стрільбі з гвинтівки, як технічної
так і тактичної.

Таблиця 1. Витрати часу на виконання пострілів у вправі «ГП-6» стрільцями різної кваліфікації
№

Показники

Розряд

1.

Результат стрільби, очки

2.

Прицілювання, с

N

X

s

різниця

МСУ

10

593,95

23,40

КМСУ

9

567,25

34,83

МСУ

10

950,56

197,93

КМСУ

9

1017,91

189,08

3.

Виконання пострілу – активний МСУ
постріл, с
КМСУ

10

964,45

283,92

9

952,36

160,93

4.

Налаштування на постріл, с

МСУ

10

1678,66

226,14

КМСУ

9

1855,19

176,74

5.

Загальний час, с

МСУ

10

3593,68

332,61

КМСУ

9

3825,47

413,82

t

p

26,69

1,980

,064

-67,34

-,756

,460

12,09

,112

,912

-176,53

-1,880

,077

-231,78

-1,352

,194

Таблиця 2. Результати дискримінантного аналізу
Структурні коефіцієнти
№

Показники

МСУ
1

1.

Прицілювання, с

2.
3.

КМСУ

2

,001

3

1

2

3

,981*

,194

,629

-,778*

-,012

Виконання пострілу – активний
,017
постріл, с

,012

1,000*

,603

,148

,784*

Налаштування на постріл, с

,245

,151

,619*

,526

-,583

,958*

Таблиця 3. Значення функції в центроїдах груп
Постріли

МСУ

КМСУ

Функція

Функція

1

2

3

1

2

3

1

-,953

,343

,186

-,225

,114

-,154

10

,545

,248

,189

-,368

-,177

,027

20

,741

,233

-,208

1,056

-,049

,079

30

,705

-,547

,127

,339

,056

-,138

40

-,110

,529

-,134

-,049

,052

,029

50

-,061

-,295

-,017

-,371

-,209

,002

60

-,868

-,512

-,142

-,382

,213

,154
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Достовірних розбіжностей у тривалості фаз «прицілювання» та «виконання пострілу – активний
постріл» між спортсменами різної спортивної кваліфікації не спостерігається. Отже, найбільш суттєвий вплив на результат стрільби має фаза «налаштування на постріл».
У таблиці 2 наведені результати дискримінантного аналізу тривалості одного пострілу у 1, 10, 20,
30, 40, 50, 60 спробах. Аналіз структурних коефіці-

єнтів вказує на те, що «налаштування на постріл» є
найважливішим елементом у всій серії спроб як у
майстрів спорту (r = 0,958), так і кандидатів у майстри спорту (r = 0,619). В останніх спробах вирішальне значення має фаза «виконання пострілу –
активний постріл» (r = 1; r = 0,784 відповідно).
У таблиці 3 наведені значення функції в центроїдах груп які свідчать, що у майстрів спорту найкращі спроби у стрільбі фіксуються у спробах 10–30,
у кандидатів у майстри спорту – у 20 спробі (див.
рис. 1, 2).

Функція 2

Дискусія

Функція 1

Рис. 1. Графічне відображення результатів класифікації
у МСУ (1, 20, 30, 40, 50, 60 постріл)

Припускалося, що на основі аналізу технікотактичних фаз виконання пострілу під час стрільби з пневматичної гвинтівки можливо визначити
особливості та інформативні показники змагальної
діяльності стрільців різної спортивної майстерно
сті. Аналіз виконання показав, що у спортсменів
різної спортивної майстерності на рівні МСУ і
КМСУ критерій Шапіро-Уілка свідчить про відповідність емпіричних даних нормальному розподілу
на рівні значущості α(n) = 0,01.
У результаті аналізу встановлено, що час на виконання фаз пострілу («прицілювання«, «виконання пострілу – активний постріл», «налаштування
на постріл», «загальний час») у стрільбі з пневматичної гвинтівки є інформативним показником
техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів
у кульовій стрільбі під час виконання змагальної
діяльності в межах сучасних правил стрілецького
спорту. Наведені дані доповнюють результати дослідження Полякової (1990), Пугачева та Кулбанова
(2002) і вказують на особливості тактичної підготовки стрільців у процесі еволюції змін у правилах
виконання змагальної діяльності.

Функція 2

Висновки

Функція 1

Рис. 2. Графічне відображення результатів класифікації
у КМСУ (1, 20, 30, 40, 50, 60 постріл)
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В роботі визначено інформативні показники
техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів
у кульовій стрільбі. Показано, що інформативними показниками якості стрільби спортсменів є час
виконання різних фаз пострілу: «прицілювання»,
«виконання пострілу – активний постріл», «налаштування на постріл».
Критерій Шапіро-Уілка свідчить про відповідність емпіричних даних нормальному розподілу на
рівні значущості α(n) = 0,01.
Аналіз експериментальних даних показує вплив
кваліфікації спортсменів на час виконання різних
фаз пострілу та отриманий кінцевий результат. Детальний аналіз стрільби з пневматичної гвинтівки
серед чоловіків під час виконання змагальної діяльності дозволив встановити різницю в техніко-так-
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тичній підготовленості між спортсменами різної
спортивної кваліфікації рівня МСУ та КМСУ: «прицілювання» – МСУ 950,56 секунд, КМСУ 1017,91
секунд; «виконання пострілу – активний постріл» –
МСУ 964,45 секунд, КМСУ 952,36 секунд; «налаштування на постріл» – МСУ 1678,66 секунд, КМСУ
1855,19 секунд, «загальний час виконання» – МСУ
3593,68 секунд, КМСУ 3825,47 секунд.
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Показатели технико-тактических действий
квалифицированных спортсменов в
стрельбе из пневматической винтовки
Демичковский А.П.
Львовский государственный университет физической
культуры имени Ивана Боберского
Реферат. Статья: 6 с., 2 рис., 3 табл., 14 источника.

Цель исследования – определить
информативные показатели технико-тактических
действий квалифицированных спортсменов в пулевой стрельбе.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие спортсмены МСУ (количество спортсменов n = 10), КМСУ (количество спортсменов n =
9). Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ
и обобщение научно-методической литературы,
педагогические наблюдения. Педагогические наблюдения использованы для изучения особенностей технико-тактических показателей квалифицированных спортсменов, а также их двигательных
способностей; для обработки экспериментальных
данных были применены методы математической
статистики.
Результаты. Детальный анализ соревновательной деятельности позволил определить, что фазы
выстрела «прицеливание», «выполнение выстрела – активный выстрел», «настройка на выстрел»
являются информативными показателями технико-тактических действий квалифицированных
спортсменов в пулевой стрельбе. Были определе-
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ны в процессе исследования временные параметры выполнения фаз во время соревновательной
деятельности. Разница между средними показателями спортсменов различной спортивной квалификации находится на грани 2,55 секунды и дает
возможность утверждать, что продолжительность
восстановительных процессов организма стрелков
влияет на результативность каждого выстрела.
Выводы. Детальный анализ стрельбы из пневматической винтовки среди мужчин во время выполнения соревновательной деятельности позволил
установить разницу в технико-тактической подготовленности между спортсменами разной спортивной квалификации уровня МСУ и КМСУ: «прицеливание» – МСУ 950,56 секунд, КМСУ 1017,91 секунд;
«выполнение выстрела – активный выстрел» – МСУ
964,45 секунд, КМСУ 952,36 секунд; «настройка на
выстрел» – МСУ 1678,66 секунд, КМСУ 1855,19 секунд; «общее время выполнения» – МСУ 3593,68
секунд, КМСУ 3825,47 секунд.
Ключевые слова: квалифицированные спорт
смены, технико-тактические действия, пневматическая винтовка.
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Indicators of Technical and Tactical Actions
of Qualified Air Rifle Shooters
Demichkovskyi A.P.
Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture
Report. Article: 6 p., 3 tabl., 2 fig., 14 sources.

The purpose of the study was to define
informative indicators of technical and tactical actions
of qualified rifle shooting athletes.
Materials and methods. The study involved MSU
(number of athletes n = 10), CMSU (number of athletes
n = 9). To solve the tasks set, the following research
methods were used: analysis and generalization of
scientific and methodological literature, pedagogical
observation. Pedagogical observation was used to study
the peculiarities of technical and tactical indicators
of qualified athletes, as well as their motor abilities;
methods of mathematical statistics were used to process
the experimental data.
Results. A detailed analysis of competitive activity
made it possible to determine that the shot phases
“Aiming”, “Shot execution – active shot”, “Preparation
for the shot” are informative indicators of technical
and tactical actions of qualified rifle shooting athletes.

The study determined time parameters of the phases
during competitive activity. The difference between the
average indicators of the athletes with different sports
qualifications is at the limit of 2.55 seconds, which
suggests that the duration of the restorative processes of
the shooter’s body affects the performance of each shot.
Conclusions. A detailed analysis of air rifle shooting
among men during competitive activity allowed to
determine the difference in technical and tactical fitness
between the athletes with different sports qualifications
of MSU and CMSU levels: “Aiming” – MSU 950.56
seconds, CMSU 1017.91 seconds; “Shot execution
– active shot” – MSU 964.45 seconds, CMSU 952.36
seconds; “Preparation for the shot” – MSU 1678.66
seconds, CMSU 1855.19 seconds, “Total execution
time” – MSU 3593.68 seconds, CMSU 3825.47 seconds.
Keywords: qualified athletes, technical and tactical
actions, air rifle.
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