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Постановка проблеми. Загальновідомим [1, 2, З, 4] є те, що під 
спортивною технікою варто розуміти сукупність \ дда, що 
забезпечують найбільш ефективне рішення рухової задачі, обумовлених 
специфікою конкретного виду спорту, зокрема стрільби з лука, його дисципліни 
тощо. 

Незалежно від специфіки виду спорту, у структурі технічної 
підготовленості дуже важливо виділяти базові і додаткові рухи [2, 5, 7, 8]. У 
стрільбі з лука, незважаючи на приналежність цього виду спорту до групи 
складнокоординаційних, спостерігаються певні особливості виконання техніки 
змагальних вправ, що характеризуються мінімальною кількістю рухових дій та 
необхідністю досконалого володіння ними безпосередньо в умовах змагань [6, 
8]. 

Значна кількість фахівців у стрілецьких видах спорту [3, 4, 6, 8] вказують 
на те, що для вивчення техніки змагальної вправи у них характерне зменшення 
тривалості початкового етапу та значні часові рамки для етапів поглибленого 
вивчення та закріплення і удосконалення. При цьому існуючі стандартні 
підходи до процесу формування рухових умінь та навичок, напрацьовані 
впродовж тривалого історичного періоду розвитку виду спорту, зазнають 
змістовних змін [1,7]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Напрямами удосконалення 
технічної підготовки у стрільбі з лука можуть бути: розвиток спеціальної 
фізичної підготовленості спортсменів, застосування індивідуальних 
комп'ютерних еталонів біомеханічних параметрів спортивних рухів, 
використання тренажерних пристроїв, формування структури та змісту 
тренувальних навантажень відповідно до спортивної кваліфікації спортсменів 
[2, 7]. 

Наукові дослідження власне технічної підготовки у стрільбі з лука 
спрямовані переважно на формування структури рухових дій з використанням 
технічних засобів навчання, оцінювання технічної підготовленості, 
удосконалення підготовленості висококваліфікованих спортсменів [3, 4, 5, 6, 8]. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконане згідно з темою 2.17 «Моделювання біомеханічних 
систем у складнокоординаційних видах спорту» Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. 

Мета дослідження: охарактеризувати особливості технічної підготовки 
кваліфікованих спортсменів на ранніх етапах багаторічного спортивного 
удосконалення. 

368 



II. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, педагогічне 

спостереження, аналіз документальних матеріалів. 
Результати дослідження та їх обговорення. Ефективність техніки 

визначається її відповідністю вирішуваним задачам і кінцевим результатом, 
рівнем фізичної, технічної, психологічної і інших видів підготовленості, 
стабільністю пов'язаною зі стресостійкістю, незалежністю від умов змагань і 
функціонального стану спортсмена. Здібність спортсмена до виконання 
ефективних прийомів і дій в складних умовах є основним показником 
стабільності техніки і багато в чому визначає рівень технічної підготовленості в 
цілому; варіативність - визначається здібністю спортсмена до оперативної 
корекції рухових дій залежно від умов змагальної боротьби. Зазначається [3, 5, 
8], що бажання спортсменів зберігати часові, динамічні і просторові 
характеристики рухів в будь-яких умовах змагання - знижує результативність 
техніки, що формує потребу в ефективній корекції відповідно до змінних умов 
змагальної діяльності. Економічність техніки характеризується раціональним 
використанням енергії при виконанні прийомів і дій, доцільним використанням 
часу і простору. За інших рівних умов кращим є той варіант пострілу, який 
супроводжується мінімальними енерговитратами, найменшою напругою 
психічних можливостей спортсмена. Це, зокрема, спостерігається та 
підтверджується із зростанням кваліфікації та рівня тренованості спортсменів у 
стрільбі з лука. Економічність техніки значною мірою обумовлюється здібністю 
до розслаблення м'язів [4, 5], що також підтверджує наше припущення стосовно 
важливості при пропорційному фізичному розвитку саме координаційного 
компоненту спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука. Водночас, 
мінімальна тактична інформативність техніки для суперника менш важливим 
показником результативності у стрільбі з лука, що зумовлено особливостями 
структури та змісту змагальної діяльності [1, 7, 8]. 

у структурі багаторічної підготовки спортсменів можна розглядати період 
дитячо-юнацького спорту. Він припадає на ранні етапи підготовки спортсменів 
(початкової підготовки, попередньої та спеціалізованої базової підготовок). 

Враховуючи специфіку змагальної діяльності у стрільбі з лука та високий 
рівень результатів представників України на змаганнях міжнародного рівня 
нами проведено аналіз та узагальнено сучасний поглід на технічну підготовку 
спортсменів на ранніх етапах багаторічного удосконалення. 

Таким чином на етапі початкової спортивної підготовки, на якому 
перебувають спортсмени віком від 9 до 12 років основними завданнями 
розглядаються: зміцнення здоров'я дітей, різнобічна фізична підготовка, 
усунення недоліків у фізичному розвитку, ознайомлення з основами техніки 
стрільби з лука і вивчення техніки різних допоміжних і спеціально -
підготовчих вправ. 

Підготовка юних стрільців з лука на цьому етапі характеризується 
. широким застосуванням різноманітних способів і методів тренування, а також 

вправ з різних видів спорту (легка атлетика, плавання, рухливі і спортивні ігри 
тощо), основним методом є ігровий. 

На цьому етапі не рекомендується планувати тренувальні заняття із 
значними фізичними та психічними навантаженнями, які припускають 
застосування одноманітного навчального матеріалу. 
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У технічній підготовці на цьому етапі потрібно орієнтуватися на 

використанні значної кількості різних підготовчих вправ. Не коректним є 
постановка завдань із кінцевої стабілізації техніки рухів, та автоматизації 
рухової навички. У цей час в юних спортсменів закладається різнобічна база 
техніки (спеціалізовані та загальні вправи). Такий підхід є підґрунтям 
подальшого технічного вдосконалення. 

Тренувальні заняття на цьому етапі, як правило проводяться 2 - 3 рази на 
тиждень із загальною тривалістю до 90 хв. Заняття повинні мати переважно 
ігровий характер. 

Річний обсяг роботи в юних стрільців на етапі початкової підготовки 
невеликий і коливається в межах 200 - 300 год. Тривалість цього етапу 
підготовки тісно пов'язана з часом початку занять спортом: (якщо спортсмен 
розпочав займатися стрільбою з лука з 9 років то етап продовжується 3 роки, у 
1 0 - 2 роки та ін). 

На етапі початкового навчання можна залучити юних спортсменів до 
змагань із загальної фізичної підготовки, допоміжних видів спорту за 
спрощеними правилами, з елементами спеціальної фізичної підготовки та до 
виконання контрольних вправ цієї вікової групи. 

До вікових особливостей розвитку спортсменів на цьому етапі вказують, 
що хребет відрізняється значною гнучкістю, суглобово - зв'язковий апарат 
еластичний та недостатньо міцний. Відзначається інтенсивний розвиток 
м'язовою системи та центрів регуляції рухів. Великі м'язи розвиваються 
швидше, ніж дрібні. Тонус м'язів - згиначів переважає тонус м'язів - розгиначів. 
Ускладнені дрібні та точні рухи. У цей період відбуваються істотні зміни 
рухових функцій. Створюються сприятливі передумови для навчання та 
розвитку фізичних якостей. 

Фізіологами вказується на значний розвиток кори головного мозку та 
початку домінування другої сигнальної системи, тобто словесні методи 
набувають все більшого значення. 

Систематизація наукових даних вказує на методичні особливості навчання 
і тренування на етапі початкової підготовки за якими: 

•тренувальні вимоги потрібно підвищувати повільно; 
• більше уваги необхідно приділяти формуванню правильної постави; 
•цілеспрямовано але обережно розвивати гнучкість; 
•при виконанні рухів із великою амплітудою вводити в рухову діяльність 

невеликі обсяги дрібних і точних рухів; 
•значну увагу приділяти розвиткові координації рухів; 
•активізувати роботу з розвитку рухових якостей, особливо 

координаційних здібностей та гнучкості. 
•зменшити обсяг статичних навантажень. 
Наступним етапом у структурі юнацького спорту, у тому числі й в стрільбі 

з лука розглядається етап попередньої базової підготовки (вік спортсменів 
складає 13 - 16 років). 

Основним завданням на цьому етапі є: продовження сприяння 
різнобічному розвиток фізичних можливостей організму, зміцненню здоров'я 
юних стрільців з лука, усунення недоліків їх фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості; створення рухового потенціалу для подальших навантажень. 
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На цьому етапі особливу увагу потрібно приділяти формуванню стійкого 

інтересу юних спортсменів до цілеспрямованого багаторічного спортивного 
вдосконалення. 

Різнобічна підготовка на цьому етапі з використанням невеликого обсягу 
спеціальних вправ більше сприяє подальшому спортивному удосконаленню, ніж 
спеціалізоване тренування. Водночас прагнення підвищити обсяг спеціально-
підготовчих вправ, гонитва за виконання розрядних нормативів призводить до 
швидкого поліпшення результатів у підлітковому віці, але в подальшому 
негативно позначається на становленні високої спортивної майстерності. 

На цьому етапі технічне удосконалення будується на різноманітному 
матеріалі засобів лучного спорту. Стрілець повинен добре засвоїти техніку 
багатьох спеціально-підготовчих вправ. Такий підхід формує у нього здатність 
до швидкого засвоєння техніки, що відповідає його морфофунціональним 
можливостям, а надалі, забезпечує спортсменові вміння користуватися різними 
варіантами техніки залежно від умов конкретних змагань, функціонального 
стану різних періодів змагальної діяльності. Особливу увагу потрібно звертати 
на розвиток різних форм проявів провідних фізичних якостей. 

На цьому етапі не виникає потреби у плануванні комплексів вправ із 
високою інтенсивністю та короткостроковими паузами, відповідальних змагань, 
тренувальних занять із великим навантаженням. 

Тривалість цього етапу може складати приблизно три роки та залежить, в 
першу чергу, від фізичного розвитку спортсмена та ступеня засвоєння 
тренувальний матеріал. 

Із фізіологічної точки зору вікові особливості розвитку спортсменів на 
цьому етапі полягають у пубертатному періоді (статевого дозрівання). Він 
характеризується інтенсивним зростанням тіла у довжину (до 10см на рік), 
підвищеним обміном речовин, посиленням функціонування залоз внутрішньої 
секреції, перебудовою всіх систем організму. Окрім цього при реалізації завдань 
технічної підготовки необхідно враховувати, що відбувається перебудова 
діяльності опоно-рухового апарату, тимчасово погіршується координація, 
можливе погіршення прояву окремих фізичних якостей. Також можуть 
спостерігатися нерівномірний розвиток кардіореспіраторної системи, що може 
призводити до підвищення кров'яного тиску, порушення серцевого ритму, 
швидкого стомлення тощо. 

Методичні особливості навчання і тренування на цьому етапі 
передбачають: 

•потребу у неухильному, проте обережному підвищенні тренувальних 
навантажень; 

•необхідності опановувати нові складові рухової дії, підвищувати 
спеціальну фізичну підготовку; 

•розвитку гнучкості та швидкісно-силових якостей; 
• обережному та індивідуально підібраному дозуванні навантаження, 

повноцінному відпочинку і відновленні; 
•регулярному здійсненні лікарського контролю. 
Найвищим етапом для юнацього спорту виступає етап спеціалізованої 

базової підготовки. Віковий діапазон спортсменів на ньому складає 1 5 - 1 8 
років. Основне місце продовжують посідати загальна та допоміжна підготовка, 
широко використовуються вправи із суміжних видів спорту, удосконалюється 
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техніка. Друга половина цього етапу підготовки є більш спеціалізованою. На 
цьому етапі широко застосовуються засоби, що дозволяють підвищити 
функціональний потенціал організму спортсмена без застосування великого 
обсягу роботи, максимально наближеної до змагальної діяльності. Найбільш 
напружені навантаження спеціального напряму потрібно планувати на майбутнє 
- на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Вікові особливості розвитку спортсменів на цьому етапі характеризуються 
високим ступенем функціонального удосконалення, готовністю серцево-
судинної системи до значних навантажень, можливостями високих спортивних 
результатів (відповідно до вікової групи), але функціональні можливості ще не 
досягають рівня дорослих спортсменів. 

Методичні особливості навчання і тренування на цьому етапі: 
•планомірне чергування режимів роботи та відпочинку; 
•врахуванні закономірностей підвищення інтенсивності навантажень; 
• акценти на психологічній підготовці спортсменів до участі в змаганнях. 
Висновки. Ефективність техніки визначається її відповідністю 

вирішуваним задачам і кінцевим результатом. Здібність спортсмена до 
виконання ефективних прийомів і дій в складних умовах є основним 
показником стабільності техніки і багато в чому визначає рівень технічної 
підготовленості. 

Перебування спортсменів на ранніх етапах багаторічного удосконалення 
характеризується низкою методичних особливостей для технічної підготовки з 
необхідністю врахування всезростаючих вимог до спортсменів зі сторони 
навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності у стрільбі з лука. 

Перспективи подальших досліджень передбачають органічне врахування 
оновлених вимог до процесу технічної підготовки в умовах багаторічного 
спортивного удосконалення. 
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АНОТАЦІЇ 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛУЧНИКІВ НА РАННІХ ЕТАПАХ 
БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Сергій Антонов, Мар'ян Пітин 
Львівський державний університет фізичної культури 

Стаття присвячена характеристиці особливостей технічної підготовки лучників на ранніх 
етапах багаторічної підготовки. Встановлено, що перебування спортсменів на ранніх етапах 
багаторічного удосконалення характеризується низкою методичних особливостей для 
технічної підготовки з необхідністю врахування всезростаючих вимог до спортсменів зі 
сторони навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності у стрільбі з лука. 

Ключові слова: технічної підготовки, особливості, юні стрільці з лука. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛУЧНИКОВ НА РАННИХ 
ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Сергей Антонов, Марьян ГТитын 
Львовский государственный университет физической культуры 

Статья посвящена характеристике особенностей технической ПОДГОТОВКИ лучников на 
ранних этапах многолетней подготовки. Установлено, что пребывание спортсменов на ранних 
этапах многолетнего совершенствования характеризуется рядом методических особенностей 
для технической подготовки с необходимостью учета возрастающих требований к 
спортсменам со стороны учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности в 
стрельбе из лука. 

Ключевые слова: техническая подготовка, особенности, юные стрелки из лука. 

FEATURES TECHNICAL TRAINING ARCHER AT EARLY STAGES OF LONG-
Sertny Anconov, Marian ttty n 

Lviv State University ojl^iysical Culture 
The article is devoted to characterizing features technical training archers in the early stages of 

long-term training. It was established that the presence of athletes in the early stages of long-term 
improvement characterized by a number of methodological features for the technical training of the 
need to take account of the increased requirements for athletes on the part of the training process and 
competitive activities in archery. 

Key words: technical training, especially ,young archer. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМАГАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА 
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ юних 

БАГАТОБОРЦІВ 
Інна Асаулюк, Вадим Адамчук, Марина Курдибаха 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний рівень спортивних досягнень у чоловічому легкоатлетичному 
багатоборстві вимагає новітніх вимог до підготовки юних багатоборців. Тому 
вивчення історичних аспектів досягнень багатоборців, їх швидкісно-силових 
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