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With goal of theoretic’s and experimental substantiation of conception management in process of 
education technik’s of throwing hammer on basis inventory stage of physical development and 
regulate movement sportsmen’s investigation throwing hammer 12-19 years old by complex 
medico-biological’s and pedagogical’s indexes are examined.
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Досвід останніх років переконливо вказує, що, здебільшого, значних успіхів в 

опануванні бойовою зброєю досягають стрільці, котрі паралельно приймають активну участь 
у змаганнях з олімпійських та неолімпійських вправ кульової стрільби.

Про це красномовно свідчать протоколи найпрестижніших змагань зі стрільби з 
бойової зброї.

Причину цього, на наш погляд, слід шукати у тому, що техніка спортивних стрілецьких 
вправ суттєво збагачує досвід стрільця новими і доволі тонкими відчуттями, які, у свою 
чергу, значно розширюють спектр кругозору спортсмена стосовно розуміння причинно- 
наслідкових зв’язків між конкретними тонко диференційованими руховими актами та 
отримуваним спортивним результатом. Тобто, стрілець своєрідно штучно поміщається у 
"чистіші"' умови виконання стрілецьких вправ, якщо брати до уваги виключення такого 
вагомого для бойової стрільби чинника як недосконалість зброї.

Адже, загальновідомо, що бойові зразки зброї, для яких визначальними є такі 
показники, як: пробивна дія, бойова швидкострільність, ємність магазину та ін., незрівнянно 
поступаються своїм суто спортивним аналогам за купчатістю розсіювання пробоїн, 
зручністю утримання, збалансованістю, відлагодженням ударно-спускового механізму, 
зручністю прицілювання тощо [І.с. 523].

Звідси і можливість отримувати більш правдиву інформацію про якість виконання 
пострілу у вигляді тих же пробоїн в мішені, які точніше відображають наявність або 
відсутність тих чи інших помилок у техніці [2.С. 33].

Однак, все вищенаведене зовсім не вказує на, пріоритетність суто спортивної техніки 
виконання влучного пострілу. Більше того, в жодному разі не можна говорити про і: 
самодостатність як для олімпійських вправ, так і для прикладних бойових.

На противагу цьому, достатньо вказати, що переважна більшість кращих представників 
кульової стрільби, навіть перебуваючи в чудовій спортивній формі, вперше беручи до рук 
бойову зброю без спеціальної тривалої підготовки, не спромоглися, як свідчить досвід 
минулих років, продемонструвати бодай більш-менш прийнятний відносно їхньої 
кваліфікації результат, не кажучи вже про лідируючі позиції у цьому виді.

Розглядаючи більш конкретно схожість спортивно-прикладних та суто спортивних 
(олімпійських та неолімпійських) вправ за змістом і формою, слід вказати, що згадана 
подібність зумовлена насамперед правилами проведення змагань, а точніше умовами 
виконання тих чи інших вправ [3; 4].
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Зокрема, цілковитим аналогом повільної спортивно-прикладної вправи ПМ-3 
виконується з 9мм пістолета Макарова) слід вважати спортивні вправи МП-4 (виконується з 

5,6мм пістолета Марголіна, ІЖ-35 М, ІЖ-ХР-30 та ін.) та РП-4 (виконується зі спортивного 
револьвера ТОЗ-49, Т03-36 та ін.). Чи не єдиною суттєвою різницею у виконанні згаданих 
вправ, звісно абстрагуючись від суто конструктивних особливостей самої зброї, є допустима 
правилами величина сили натяжіння спуску, яка не повинна бути меншою відповідно 2000 
гр.,500 гр. та 1360 гр. Вказана відмінність при тренуванні усіх трьох вправ дозволить 
стрільцеві більш тонко відчувати роботу вказівного пальця при натисканні на спусковий 
гачок.

Якщо на повільних вправах позитивне перенесення рухових умінь та навичок видається 
відносно легко прогнозованим, то суттєва різниця в умовах виконання швидкісних вправ 
викликає певні сумніви. Зумовлені вони здебільшого наявністю фази бігу, яка входить у 
емітований час виконання вправи, та пов’язаними із цим труднощами щодо вибору 

раціональних темпо-ритмових характеристик, доцільності та правильності виконання 
:кремих рухових актів, оптимального акцентування зосередженості на певних компонентах 
~ощо [5.с. 46].

Беручи до уваги спортивно-прикладні вправи ПМ-4 та ПМ-5, де основною відмінною 
рисою умов виконання є перенесення вогню по фронту (тобто стрільба проводиться відразу 

о кількох мішенях), єдиною схожою за роботою нервово-м’язевого апарату слід визнати 
лімпійську вправу МП-8 або її половину МП-7 (виконується з 5,6мм ІЖ-ХР-31, МЦ-55-1 та 
ч. ). Її використання дозволяє суттєво покращити швидкісний компонент техніки виконання, 
:скільки незрівнянно легше натяжіння спуску, а саме - необмежено мале проти мінімум 2000 
т  в ПМ, сприяє розвитку бистрості обробітку спускового гачка та перенесення зброї по 
: гонту з однієї мішені на іншу, уникаючи тим самим формування динамічного стереотипу.

Останньою вправою, якою здебільшого завершують програму змагань по стрільбі з 
• нової зброї, є ПМ-6. При детальному розгляді умов виконання стрілецьких вправ 

-гйближчим аналогом вирізняється спортивна вправа МП-10 (виконується з 5,6 мм пістолета 
-рголіна, ІЖ-35 М, ІЖ-ХР-30 та ін.), оскільки в обох випадках яскраво прослідковується 

.мовна спрямованість цих вправ - швидкісна стрільба без перенесення вогню по фронту.
Окрім виконання суворо регламентованих правилами змагань вправ, доцільно їх 

• : чб і ну вати у тренувальному процесі. Зокрема, за умовами виконання стрільби з ПМ 
; кочувати ці ж вправи, але з різних моделей спортивної зброї тощо.

Таким чином, варіюючи різноманітними за формою та змістом стрілецькими вправами, 
гтзорюються сприятливі умови для цілеспрямованого позитивного перенесення рухових 

інь та навичок, що у свою чергу сприяє більш інтенсивному засвоєнню широкого арсеналу
- йслєнних нюансів техніки виконання влучного пострілу.
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The positive transference of moving skills and abilities in shooting is discusses in this
jrrjcle.

The similarity of sports and applied shooting exercises is specifically considered.
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