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Анотація. У статті розглянуто комплексну систему контролю фізичної підготовленості стрільців із 
лука, яка повинна містити визначення показників спеціальної фізичної підготовленості. Вона передбачає 
визначення контрольних вправ максимальної сили м'язів кисті та рук, плечового поясу, динамічної сило-
вої роботи та статичного напруження м'язів, що забезпечує дотримання розтягнутого лука під час уточ-
нення прицілювання та початку дотягу; відчуття м'язових зусиль, комплексного прояву координаційних 
здібностей. 
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Постановка проблеми. Високий рівень результатів українських спортсменів у стрільбі з 
лука та гостра конкуренція на світовій арені формують необхідність створення науково-мето-
дичного підґрунтя підготовки спортсменів нарізних етапах багаторічної підготовки [1,3]. 

Стрільба з лука за структурою змагальної діяльності належить до групи складнокоорди-
наційних видів спорту [4]. Досягнення високого спортивного результату на різних етапах ба-
гаторічного удосконалення забезпечується досконалим формування рухових навичок (вико-
нання пострілу) на основі комплексу проявів різноманітних фізичних якостей [3, 6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові дослідження стосовно підготовки 
спортсменів у стрільбі з лука розкривають проблеми моделювання рухів тіла стрільця з лука 
[7], фізіологічних механізмів рухових навичок [6], усунення помилок у наведенні зброї [4] 
тощо. 

Актуальними напрямами удосконалення технічної підготовки у стрільбі з лука, які ви-
діляють фахівці, виступають розвиток спеціальної фізичної підготовленості спортсменів, за-
стосування індивідуальних комп'ютерних еталонів біомеханічних параметрів спортивних ру-
хів, використання тренажерних пристроїв, формування структури та змісту тренувальних на-
вантажень відповідно до спортивної кваліфікації спортсменів. 

Науковці [2, 3, 6, 9] зазначають, що основою формування техніки пострілу спортсменів 
є оптимальний рівень розвитку спеціальних фізичних якостей. Це формує важливе науково-
практичне завдання створення комплексу контрольних вправ для отримання об'єктивних да-
них стосовно цієї сторони підготовленості стрільців із лука. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано 
згідно з темою 2.17 «Моделювання біомеханічних систем у складнокоординаційних видах спо-
рту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Мета дослідження: охарактеризувати комплекс контрольних вправ для контролю спе-
ціальної фізичної підготовленості стрільців із лука. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, порівняння, аналіз до куме-
нтальних матеріалів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз наукової та методичної літератури, 
досвід}7 практики, врахування емпіричних результатів безпосередньої діяльності при підготов-
ці спортсменів збірних команд України зі стрільби з лука дозволив стверджувати про необ-
хідність комплексного вивчення контролю спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. 

Разом із тим визначення показників фізичної підготовленості доцільно проводити в на-
прямі загальної та спеціальної підготовленості. Загальна фізична підготовка є актуальною у 
процесі підготовки спортсменів на усіх етапах багаторічної підготовки, однак при її контролі 
рекомендовано використовувати загальновідомі засоби, які широко описані у спеціальній лі-
тературі. 

© Антонов С., Пітин M., 2014 



И Сергій АНТОНОВ, Мар'ян IIІГИН 

Визначення спеціальної фізичної підготовленості пропонується проводити з викори-
станням тестів, що за структурою та змістом відповідають структурі та змісту змагальної дія-
льності у стрільбі з лутса та рекомендовані значною частиною фахівців у стрілецьких видах 
спорту [2, 3, 4]. 

Відзначається [1, 3, 6], що у структурі спеціальної фізичної підготовленості провідне місце 
посідають силові якості спортсменів, інші є допоміжними в реалізації спортивної майстерності. 
Це спричинило основний акцент на різновидах прояву сили. Водночас низка авторів обґрунто-
вує й інші результативно-значущі фізичні якості стрільців із лука [1,7], що дозволило утворити 
комплекс контрольних вправ для формування цілісного уявлення та визначення рівня спеціаль-
ної фізичної підготовленості стрільців з лука на різних етапах багаторічної підготовки. 

У процесі контролю спеціальної фізичної підготовленості стрільців із лука пропонуєть-
ся визначити такі фізичні якості: 

1. Сила та її прояви: 
• максимальна сила м'язів кисті (кгс). Визначення проводиться за допомогою вико-

ристання стандартної вправи із застосуванням кистьового динамометра. Спортсмени вико-
нують вправу (по три спроби) почергово правою та лівою рукою. При цьому під час виконан-
ня вправи рука повинна бути випрямленою в ліктьовому суглобі та відведеною в сторону. Ре-
зультат фіксується з точністю до 1 кг, до протоколу заносився кращий результат для кожної з 
рук, продемонстрований із трьох спроб. Повтори контрольних вправ виконувалися після від-
починку як для однієї руки, так і при зміні рук; 

• максимальна сила м'язів рук, що забезпечують стійкість зброї у просторі (кг с). На 
відміну від значної кількості динамічних видів, результат змагальної діяльності у стрілецьких 
видах спорту визначається не лише рівнем розвитку тих чи інших фізичних якостей, але й 
можливістю дотримання стійкості зброї під час виконання змагальної вправи. У стрільбі з лу-
ка ці можливості визначаються рівнем між м'язової та внутрішньом'язової координації при 
оптимальному рівні розвитку сили окремих груп м'язів, зокрема плечового поясу. Таким чи-
ном, було підтримано пропозиції, висвітлені в науковій та методичній літературі [2, 7], що 
передбачають визначення м'язових зусиль руки (плечового поясу), які може проявити спорт-
смен у різних напрямах (униз, уверх, управо, уліво). Ця вправа виконується за допомогою ди-
намометра, який визначає зусилля, що прикладає спортсмен для виконання руху в зазначених 
вище напрямах. При цьому положення руки відповідає техніці виконання пострілу, позі напо-
готові - рука вперед, друга довільно. Спортсменам пропонується виконати по дві спроби у 
кожному з напрямів із оптимальним для них (за суб'єктивними відчуттями) інтервалами від-
починку однією, а потім другою рукою. При виконанні контрольної вправи забороняється 
згинати руку та виконувати пронацію чи супінацію. Реєструється результат кращої зі спроб; 

• максимальна сила м'язів плечового поясу, що забезпечують фазу тяги в цілісному 
виконанні пострілу (кгс). Вправа виконується з використанням динамометра, конструкція 
якого була адаптована до виконання розтягування лука та широко використовується у прак-
тичній діяльності стрільби з лука [3, 6, 7]. Спортсменові пропонується виконати максимальне 
зусилля, яке за своєю структурою відтворює одну з фаз цілісної техніки виконання пострілу, а 
саме - розтяг лука. Усі складові, захват тятиви, кут утримання лука, вектор руху тятиви та ін. 
залишені сталими. Це дозволяє максимально змоделювати умови виконання пострілу змага-
льної вправи вид>г спорту. Спортсмени виконують дві спроби з повним відпочинком, що до-
зволяє продемонструвати максимальні зусилля. 

2. Спеціальна (силова) витривалість: 
• силова робота динамічного характеру для м'язів плечового поясу. Основним засо-

бом, що пропонується для контролю Цих можливостей стрільців із лука є вправа «метелик», 
яка зазнала широкого використання в теорії та практиці культуризму власне для розвитку та 
контролю м'язових груп плечового поясу. У нашому досліджені використано два варіанти 
виконання цієї вправи. При першому спортсмен приймає вихідне положення основна стійка. 
Далі одночасно виконує піднімання рук до положення руки в сторони з збереженням вихід-
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них кутів у ліктьовому та промене-зап'ястковому суглобах та після фіксації повертається до 
вихідного положення. Ця вправа моделює можливості спортсменів до багаторазового-повто-
рення піднімання лука при виконанні пострілів в умовах змагальної та тренувальної діяльно-
сті. Слід зазначити, що силовий компонент та відповідність умовам змагальної діяльності за-
безпечується наданням диференційованого (за статтю та рівнем кваліфікації) опору - додат-
кового обтяження (2-5 кг), що кріпиться на рівні промене-зап'ясткового суглобу. 

Другим положенням, з якого виконується запропонована вправа, є нахил. Це положення 
дає змогу оцінити силову витривалість комплексу груп м'язів плечового поясу, який має зна-
чний спектр прояву при виконанні змагальної вправи у стрільбі з лука. Алгоритм виконання' 
вправи та опорів, що застосовуються, відповідають тим, що використовуються в попередній 
вправі. Зміна положень рук відбувається з «руки вперед» до «руки в сторони». 

Для двох контрольних вправ, які використали при оцінюванні силових можливостей до 
роботи динамічного характеру для м'язів плечового поясу, застосовується стандартне дозу-
вання. Спортсменам, незалежно від кваліфікації, пропонується виконати вправу впродовж ЗО 
секунд, та відповідно фіксується кількість завершених рухових актів, надасться дві спроби 
[3]. При цьому ставиться вимога одночасного виконання вправи та збереження кінематичних 
характеристик двома руками. Якщо спортсмен фіксує положення тільки однією рукою, по-
втор не зараховується. Це дозволяє говорити про пропорційність розвитку м'язів плечового 
поясу правої та лівої сторони тіла. 

При виконанні цих вправ використаний диференційований підхід з урахуванням об'є-
ктивних чинників: кваліфікації.Грівня підготовленості) та статі. Так, спортсменам на етапі ма-
ксимальної реалізації індивідуальних можливостей можна пропонувати додаткове: обтяження 
5 кг для чоловіків та 3 кг для жінок. Спортсменам, що перебувають на більш ранніх етапах, -
З та 2 кг відповідно; 

• статичне напруження м'язів, що забезпечують дотримання розтягнутого лука під час 
уточнення прицілювання та початку дотягу (с). За твердженням значної кількості фахівців стрі-
льби з лука [3, 4, 6,7], усі фази виконання пострілу мають вирішальне значення у формуванні 
кінцевого результату. При цьому окремі науковці стверджують, що загальна тривалість пострілу 
може коливатися в значному діапазоні залежно від рівня майстерності, підготовленості спорт-5 

смена, завдань на конкретні змагання тощо. Тривалість більшості фаз посірілу у спортсменів 
при індивідуальній техніці є стабільними, що також регламентується підвищенням кваліфікації. 
Проте у структурі змагальної діяльності постають завдання, пов'язані з необхідністю уточнення 
прицілювання, затримки пострілу при розтягуванні лука (погодні умови, збій у роботі лука), по-
вільного проходження клікеру та дотягу тощо. Це формує необхідність визначення статичної 
силової витривалості спортсменів, яка проявляється при повному розтягуванні лука. 

Для визначення цих можливостей спортсменам пропонується виконати (у змагальній 
стійці) розтягування лука та максимально довгб його утримувати. При цьому порушення до-
тримання компонентів стійки, що утворюються, приймаються як завершення виконання впра-
ви; також заборонено будь-які інші рухи. З двох спроб (повний відпочинок між ними) фіксу-
ється кращий час підтримання сталого положення тіла спортсмена 

• силова робота динамічного характеру для м'язів, що забезпечують виконання тяги 
лука. Фазова структура техніки виконання пострілу містить роботу як статичного так і дина-
мічного характеру [8, 9]. Проте виконання змагальної вправи має повторюваний характер. 
Тільки в основних змагальних вправах «МІ» та «:М2» спортсменам необхідно виконати 144 та 
288 пострілів відповідно. Таким чином, важливого значення набувають можливості спорт-
смена пов'язані з багаторазовим виконанням розтягування лука, тобто подолання оптималь-
ного для спортсмена опору, завданого натягом тятиви. Для їх контролю ми обрали вправу, яка 
передбачає безперервне рівномірне виконання розтягування лука (до точки дотику з облич-
чям спортсмена) та повернення у вихідне положення «напоготові». Фіксується краща з двох 
спроб, між якими передбачений повний відпочинок. Натяг лука оптимальний та заздалегідь 
дібраний відповідно до кваліфікації та підготовленості спортсменів. 

Координаційні здібності: відчуття м'язових зусиль, комплексний прояв координаційних 
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здібностей. За твердженням багатьох авторів у стрілецькому спорті та зокрема стрільби з лу-
ка, відчуття м'язових зусиль є провідним проявом координаційних якостей спортсменів [6, 7, 
9]. Вони визначають реалізаційний зміст техніки виконання пострілу, забезпечує оперативну 
корекцію в умовах жорсткого ліміту простору та можливих м'язових зусиль [4, 5]. З огляду на 
сувору специфічність цього прояву відчуттів стрільців із лука ми обрали контрольну вправу, 
що полягає в багаторазовому відтворені сили власного лука спортсмена. Змагальна вправа, 
що виконується спортсменами у стрільбі з лука, та, зокрема, її результативність, визначається 
значним спектром чинників, серед яких одним із головних вважається відповідність сили 
пружності лука та функціональних, фізичних можливостей, ступеня засвоєння техніки впра-
ви. Невідповідність або ігнорування цими чинниками призводить до зриву адаптаційних про-
цесів спортсменів щодо формування адекватного рівня спортивної майстерності на будь-яко-
му з етапів багаторічної підготовки [8, 9]. 

Спортсменам пропонується відтворити впродовж 10 спроб силу пружності лука при іміта-
ції фази розтягування лука. Вправа виконується двічі після ординарного відпочинку. Фіксуються 
такі показники: власне сила натяжіння лука, кількість потраплянь спортсменом при демонстрації 
зусиль у коридор від -0,5 до +0,5 кг сили власного лука, кількість потраплянь у коридор від -0,05 
до +0,05 кг, що вважається повним відтворенням зусиль. Також визначається сумарна кількість 
відхилень без урахування їхньої спрямованості (недо- чи переоцінки власних зусиль). 

Ураховуючи думки окремих фахівців та попередній власний аналіз техніки змагальної 
вправи у стрільбі з лука, ми ввели в систему контролю фізичної підготовленості визначення 
комплексу проявів координаційних здібностей [1, 3, 4, 6, 7]. Через значне різноманіття засобів 
контролю координаційних здібностей та їх проявів, різні підходи в їх інтерпретації, обмежен-
ня можливості використання їх усіх у процесі контролю стрільців з лука ми провели аналіз 
засобів для комплексного визначення координаційних здібностей у поєднання зі специфікою 
змагальної діяльності у стрільбі з лука. Це дозволило стверджувати, що в теорії та практиці 
цього виду спорту відсутні такі контрольні вправи. Тому на основі наявних засобів [2, 3, 7] 
розроблено та запропоновано до введення у програму контролю таку вправу. Вона полягала в 
тому, що спортсменам пропонується виконати утримання променя лазера (безперервного 
червоного свічення), прикріпленого до лука та спрямованого у площину мішені, що визнача-
ється жовтим полем (10 та 9), якомога довший час. При цьому спортсмен перебуває у вихід-
ному положенні, що відповідає фазі уточнення прицілу та початку дотягу. Відстань між 
спортсменом та щитом, на якому розміщено мішень, становить 10 м. Для більшої інформатив-
ності контрольної вправи її запропоновано виконати у двох варіантах: з розплющеними та 
заплющеними очима. Це пов'язано з тим, що в процесі підвищення майстерності спортсмена 
та рівня його технічної підготовленості повинні вдосконалюватися процеси автоматизації, 
стабілізації та ін., що свідчать про сформованість рухової навички [4, 6, 8, 9]. Фіксується кра-
щий час у кожному з варіантів, показаний спортсменом із трьох спроб. 

Висновок. Комплексна система контролю фізичної підготовленості стрільців із лука 
повинна передбачати визначення показників загальної та спеціальної фізичної підготовлено-
сті. Спеціальна фізична підготовленість потребує за допомогою використання низки контро-
льних вправ визначення таких проявів фізичних якостей: максимальна сила м'язів кисті; мак-
симальна сила м'язів рук, що забезпечують стійкість зброї у просторі; максимальна сила м'я-
зів шіечового поясу, що забезпечують фазу тяги в цілісному виконанні пострілу (прояви си-
лових якостей); силова робота динамічного характеру для м'язів плечового поясу; статичне 
напруження м'язів, що забезпечують дотримання розтягнутого лука під час уточнення приці-
лювання та початку дотягу; силова робота динамічного характеру для м'язів, що забезпечу-
ють виконання тяги лука (спеціальна витривалість); відчуття м'язових зусиль, комплексний 
прояв координаційних здібностей (координаційні здібності). 

Перспективи подальших досліджень передбачають визначення ефективності запро-
понованої системи контролю фізичної підготовленості стрільців із лука на різних етапах бага-
торічної підготовки. 
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