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Анотація. У статті представлено сучасний стан стрільби стендової у Львівській області. Наведено 
характеристику спортивної стрілецької бази. Подано особливості функціонування стрілецьких спортивних 
шкіл та матеріально-технічного забезпечення. Окрім того, аналізуються результати виступів членів збірної 
команди Львівської області на основних змаганнях у вправі Skeet і вправі Trap. 
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Постановка проблеми. В Україні стендова стрільба культивується у 15 регіонах: АР 

Крим, Дніпропетровській, Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Ми-
колаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, м. Києві, м. Сева-
стополі. Функціонують 12 стрілецьких стендів, які відрізняються один від одного кількістю 
майданчиків та якістю обладнання.  

2011 року, який був дуже відповідальним для спортсменів, завершилося завоювання 
олімпійських ліцензій для стрільців з Європи. Однак, на жаль, українські спортсмени на ХХХ 
Олімпійські ігри 2012 року не вибороли ліцензії в жодній вправі. Тренерський склад збірної 
команди України припускав, що на Олімпійські ігри 2012 року 1–2 спортсмени зможуть оде-
ржати право виступити у фінальній частині змагань. Найбільші шанси на це мали заслужений 
майстер спорту М. Мільчєв, майстер спорту І. Лоїк (вправа “SKEET”) та майстер спорту між-
народного класу Ю. Нікандров (вправа “TRAP”).  

Слід зазначити, що М. Мільчев та І. Лоїк, які відповідно є 10 і 30 за рейтингом ISSF зі 
115 спортсменів, 2009 року продемонстрували високі результати на Кубках світу – 148 і 145 
уражених мішеней відповідно. Це дозволило спортсменам вибороти перше та четверте місця. 
Окрім того, М. Мільчев повторив абсолютний рекорд світу – 125 із 125 можливих уражених 
мішеней. На етапах Кубка світу він був бронзовим призером 2009 року(м. Мінськ) та 2010 
року (Мексика), а в Китаї також на етапі Кубку світу вже став срібним призером. 

Серед претендентів на отримання олімпійської квоти був студент Львівського держав-
ного університету фізичної культури МСМК Нікандров Юрій (вправа “TRAP”). Кращим ре-
зультатом у цьому олімпійському циклі був його виступ у 2010 року на чемпіонаті світу в Ні-
меччині (м. Мюнхен), де він посів 8 місце після напруженої перестрілки із 6 спортсменами за 
вихід до фіналу та завершив змагання із результатом 121 уражена мішень зі 125 можливих. 

Слід зазначити, що спортсменам було створено усі умови для підготовки впродовж 
усього олімпійського циклу. Основними складовими в підготовці збірної команди були ви-
значені такі пріоритетні завдання: 

 розширення кількості спортивних баз (залучення до проведення всеукраїнських 
змагань та турнірів стрілецьких баз у м. Києві, Харкові, Вінницькій області та інших, де є су-
часні майданчики); 

 збільшення кількості виступів членів збірної команди у міжнародних змаганнях 
(бажаним є участь українських стрільців і у розіграшах Гран-прі) ; 

 проведення не менше ніж 5–6 разів на рік централізованих зборів на різних стріле-
цьких базах, що дозволить розширити географію, адже впродовж уже двох років усі збори 
проводяться у м. Одесі; 

 удосконалення системи відбору стрільців до участі в міжнародних змаганнях. Так, 
для відбору кандидатів до складу національної збірної команди до відповідальних змагань 
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 2011 року доцільно було б врахувати результати виступів спортсменів на основних 
всеукраїнських змаганнях, а саме: чемпіонат України та етапи Кубка України; 

 сприяння комплектуванню комплексної наукової групи та інші. [2, 3]. 
Однак не усе заплановане було реалізовано. У зв’язку із наявним потенціалом спортсме-

нів, є потреба проаналізувати та узагальнити основні аспекти розвитку стрільби стендової у 
Львівській області для якісної підготовки збірної команди в наступному Олімпійському циклі.  

Мета дослідження - вивчити стан розвитку стрільби стендової у Львівської області у 
вправах “Skeet” і “Trap”. 

Завдання: 
1. Узагальнити інформацію про особливості розвитку стрільби стендової у Львівській 

області. 
2. Провести аналіз результатів виступів членів збірної команди Львівської області зі 

стрільби стендової за останній рік. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, 

документальний метод, педагогічні спостереження та методи математичної статистики.  
Результати дослідження. Навчально-тренувальна робота зі стрільби стендової у Львів-

ській області відбувається на спортивній базі “Львівський стрілецький стенд”, який знахо-
диться на балансі Львівської школи вищої спортивної майстерності (ЛШВСМ). Вона впро-
довж багатьох років утримує спортивну базу, яка є єдиним державним стрілецько-стендовим 
комплексом в Україні. У цей час на базі функціонує три майданчики для виконання вправи 
“SKEET” і два майданчики для виконання вправи “TRAP”. Окрім того, на двох з них (по од-
ному в кожній вправі) розміщено обладнання для запуску мішеней фінської фірми “NASTA”, 
що відповідає міжнародним вимогам та надає можливість здійснювати підготовку членів збі-
рної команди України до міжнародних змагань. Це також дозволяє впродовж багатьох років 
проводити всеукраїнські змагання, зокрема: юнацькі та молодіжні спортивні ігри; чемпіонати 
України та Кубки України. На спортивній базі також введено в експлуатацію склад та отри-
мано дозвіл МВС на право зберігання спортивної зброї та набоїв.  

У Львівській області відділення стрільби стендової функціонують у КДЮСШ “СКА”-1, 
ДЮСШ “Колос”, СДЮШОР “Сигнал”, де є групи початкової, попередньої базової підготовки 
та спеціалізованої базової підготовки. Також у ЛШВСМ впродовж 20 років працює відділен-
ня стрільби стендової – групи вищої спортивної майстерності, а 2010 року було створено 
Львівський обласний центр олімпійської підготовки (ЛОЦОП).  

У кожній спортивній школі працюють кваліфіковані фахівці: заслужені тренери Украї-
ни С. І. Тюртюбек та В. В. Грибовський; майстер спорту міжнародного класу О. Помпа, О. Но-
віков, С. Охотський та інші. Окрім того, на кафедрі стрільби та технічних видів спорту Львів-
ського державного університету фізичної культури також функціонує відділення стрільби 
стендової, де навчаються спортсмени-стендовики. 

Упродовж 2010 – 2011 років фінансування участі спортсменів у змаганнях проводилося 
за рахунок коштів Управління з питань фізичної культури і спорту ЛОДА, ШВСМ та 
ЛОЦОП, ДЮСШ “Колос” та СДЮШОР “Сигнал”. 

Підготовка до міжнародних та всеукраїнських змагань проводилася у вигляді навчально-
тренувальних зборів (НТЗ). Так, 2010 року ЛОЦОП було проведено 3 НТЗ, а 2011 року – вже 
11 НТЗ. У них були задіяні члени збірної команди України та Львівської області, представники 
усіх зазначених спортивних шкіл області. Спортсмени в повному обсязі були забезпечені мі-
шенями та набоями. Під час проведення НТЗ залучалися особисті тренери спортсменів.  

Усе це свідчить про те, що в області створено всі належні умови для підготовки спорт-
сменів. Крім того, до складу штатної збірної команди України, кандидатів та резерву увійшло 
2010 року: 11 спортсменів Львівської області ( 2 – основний склад, 3 – кандидатів у члени збір-
ної та 6 – до резерву); а 2011 року – 12 осіб (4 – основний склад, 4 – кандидатів в члени збір-
ної та 4 – до резерву). Зокрема, до основного складу збірної команди України входили: май-
стер спорту міжнародного класу – Нікандров Юрій; майстер спорту – Грибовський Рости-
слав, Корчинський Андріан, Охотська Олена; кандидат в майстри спорту – Гусак Мар’яна, 
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Хмельовський Микола. Кандидатами у збірну команду України були: Осипенко Любов (МС), 
Міхайлюкова Вікторія (МС); Гулид Богдан (КМС); Помпа Олексій (МСМК).  

Слід зазначити, що провідні спортсмени – члени збірної команди України – упродовж 
двох років мали можливість на різних етапах підготовки, згідно з індивідуальним планом, 
брали участь у НТЗ, які проводив ЛОЦОП.  

Аналіз виступів спортсменів на основних стартах показав таке. 2010 року на чемпіонаті 
України команда Львівської області посіла перше командне місце на траншейному стенді 
(вправа “Trap”) та друге командне місце на круглому стенді (вправа “Skeet”). В особистій 
першості чемпіонами України стали у вправі “Trap”: майстер спорту міжнародного класу Ні-
кандров Юрій, майстер спорту Корчинський Андріан (юніор), майстер спорту Охотська Оле-
на (дівчата); у вправі “Skeet” – майстер спорту Грибовський Ростислав (юніор). Також призе-
рами були у вправі “Skeet” – КМС Чеховська Мар’яна (дівчата), у вправі Trap: кандидат в 
майстри спорту Хмельовський Микола (юніор), МС Міхайлюкова Вікторія та КМС Гусак 
Мар’яна (дівчата). 

У 2011 році на Чемпіонаті України команда Львівської області так повторила свій ре-
зультат 2010 року та посіла перше командне місце на траншейному стенді (вправа “Trap”) та 
друге командне місце на круглому стенді (вправа “Skeet”). В особистій першості Чемпіонами 
України та призерами стали: у вправі “Trap”: майстер спорту міжнародного класу Нікандров 
Юрій, майстер спорту Охотська Олена (дівчата), кандидат в майстри спорту Хмельовський 
Микола (юніор), майстер спорту Міхайлюкова Вікторія. Порівняльні результати командної 
першості у різні роки подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати виступів збірної команди Львівської області в командній першості  

на Чемпіонаті України 
 

Вправа Skeet Вправа Trap 
2010 рік 2011 рік 2010 рік 2011 рік 
2 місце 1 місце 1 місце 1 місце 

 

На V літніх спортивних іграх молоді України (2010 рік) збірна команда Львівської обла-
сті виборола друге загально - командне місце. Окрім того, команда посіла 1 командне місце 
на траншейному стенді (вправа “Trap”) та друге командне місце на круглому стенді (вправа 
“Skeet”). В особистій першості переможцями та призерами стали: майстер спорту міжнарод-
ного класу Нікандров Юрій, майстер спорту Грибовський Ростислав; майстер спорту Корчин-
ський Андріан, майстер спорту Охотська Олена, кандидат в майстри спорту Гусак Мар’яна, 
кандидат в майстри спорту Чеховська Мар’яна, КМС Труш Євген. 

На VІ Літніх юнацьких спортивних іграх України (2011 рік) збірна команда Львівської 
області виборола вже перше загально - командне місце. Окрім того, команда посіла 1 команд-
не місце на траншейному стенді (вправа “Trap”) та перше командне місце на траншейному 
стенді (вправа “D.Trap”). В особистій першості переможцями та призерами стали: вправа 
“Trap” – кандидат в майстри спорту Гусак Мар’яна, кандидат в майстри спорту Хмельовський 
Микола, Булгакова Надія, Близнюк Іванна. Порівняльні результати командної першості у різ-
ні роки подано у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Результати виступів збірної команди Львівської області  

на V Літніх спортивних іграх молоді України  
та VІ Літніх юнацьких спортивних іграх України 

 

2010 рік 2011 рік 
вправа Skeet вправа Trap вправа Skeet вправа Trap 

2 місце 1 місце 2 місце 1 місце 
Загальнокомандне місце Загальнокомандне місце 

2 місце 1 місце 
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Слід наголосити, що впродовж багатьох років на всіх всеукраїнських змаганнях (Кубки 
України, фінал Кубка України та ін.) львівські спортсмени стають переможцями та призерами. 

Окрім того, до складу збірної команди Львівської області належать як спортсмени ви-
сокого класу, так і молоді спортсмени, які є конкурентно спроможними і мають достатній 
потенціал. 

Висновки.  
1. Члени збірної команди Львівської області зі стрільби стендової належать до складу 

збірної команди України. 
2. На всіх всеукраїнських змаганнях (Кубки України, фінал Кубка України та ін.) 

львівські спортсмени стають переможцями та призерами. 
3. Стрільба стендова у Львівській області є одним із пріоритетних видів спорту. 
Подальші дослідження спрямовуватимуться на визначення напрямів удосконалення 

системи підготовки стрільців – стендовиків збірної команди Львівської області в наступному 
олімпійському циклі. 
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СОСТОЯНИЕ РОЗВИТИЯ СТРЕЛЬБЫ СТЕНДОВОЙ ВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. В статье представлено современное состояние стрельбы стендовой во Львовской области. 
Наведена характеристика спортивной стрелковой базы. Приводятся особенности функционирования стрелковых 
спортивных школ и материально-технического обеспечения. Кроме того, проведен анализ результатов выступле-
ния членов сборной команды Львовской области на основных соревнованиях в упражнении Skeet и упражнении 
Trap. 

 

Ключевые слова: стрельба стендовая, сборная команда Львовской области, упражнение Skeet, упражне-
ние Trap. 
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Annotation. Current state of trapshooting is presented in the article. Some functional peculiarities of sport shoot-
ing schools are characterized. Besides the analysis of athletes performance in terms of Lviv region is presented including 
skeep and trap events. 
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