
YOUNG SPORT SCIENCE  МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА 
OF UKRAINE. 2014. V.1. P. 54-58  УКРАЇНИ. 2014. Т.1. С. 54-58 
   

  

© Грибовський Р., 2014 
 

УДК 796.015.134.312 
 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
У СТЕНДОВІЙ СТРІЛЬБІ 

 

Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ 
 

Львівський державний університет фізичної культури 
 

Анотація. У статті подано коротку характеристику розвитку стендової стрільби на сучасному етапі. 
Також проаналізовано зміни та доповнення, що затверджені в нових міжнародних правилах зі стендової 
стрільби. Наведено особливості їх реалізації на Україні відповідно у вправах Skeet та Trap. Виявлено по-
требу у вдосконаленні техніки стрільців в умовах виконання вправ відповідно до нових змін. Окреслено 
шляхи поліпшення рівня технічної підготовки стрільців. 
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Постановка проблеми. Міжнародна федерація стрілецького спорту (International Shoot-
ing Sport Federation – ISSF) регулярно ускладнює умови виконання вправ. Адже, як свідчить 
аналіз участі в міжнародних змаганнях зі стендової стрільби, зросла кількість спортсменів рі-
зних країн, які показують абсолютні результати. Тобто у вправі SKEET це 150 влучних по-
стрілів зі 150 можливих та у вправі TRAP 125 зі 125 можливих. Це призвело до того, що в но-
вому олімпійському циклі ISSF також прийняла рішення щодо ускладнення умов виконання 
вправ. Останні доповнення та зміни правил проведення змагань, зокрема, фінальної серії на 
траншейному стенді (стрільба одним патроном) та введення більш складних дублетів на кру-
глому стенді було здійснено 1 січня 2005 року [2]. 2013 року вступають у силу нові доповне-
ння і зміни до міжнародних правил, що вимагає їх аналізу адаптації в умовах всеукраїнських 
змагань. 

Слід зазначити, що спортсмени-стендовики України не завоювали олімпійські ліцензії в 
жодній вправі, та, на жаль, уперше за багато років не брали участі в іграх ХХХ Олімпіади 
2012 року [4]. Разом з тим тренерський склад збірної команди України припускав, що на Олі-
мпійські ігри 2012 року 1–2 спортсмени зможуть одержати право виступити у фінальній ча-
стині змагань [3]. Це вимагає переосмислення наявної системи підготовки та здійснення по-
шуку шляхів удосконалення підготовки стрільців, зокрема й технічної, для забезпечення ви-
сокого і стабільного результату стрільби. 

За даними аналізу розвитку стендової стрільби на міжнародній арені [1, 2], впродовж 
останніх років рекордні результати провідних стрільців світу наближаються до максимуму. 
Окрім того, підвищується вартість навіть єдиної помилки. Також підвищуються вимоги й до 
фізичної та психологічної готовності стрільців, стану їх матеріально-технічного забезпечення 
(зброя, набої, екіпірування). 

Отож у теорії і практиці стендової стрільби виникла проблема невідповідності традицій-
ної системи технічної підготовки ускладненим умовам виконання змагальних вправ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як свідчить аналіз літератури фахівці нада-
ють великого значення тим інформаційним процесам, які визначають і керують руховою дія-
льністю спортсмена. Однак залишається важливим пошук шляхів удосконалення техніки 
стрільби, що позитивно впливає на результат змагальної діяльності. Окрім того, проблеми, які 
виникають у стрілецьких видах спорту на сучасному етапі, як правило, пов'язані з можливі-
стю подальшого вдосконалення професійних навичок спортсменів, технічних засобів і взає-
модії системи "стрілець–зброя–мішень" [2, 6, 7]. Комплексний аналіз параметрів, що вплива-
ють на ефективність рухових дій стрільця, науковці розглядають з точки зору утвореної мо-
делі системи [7]. 

І найскладнішою для науковців є побудова моделі стрільця. Як початковий крок розгля-
дається проста механічна модель-конструкція. Як вхідні дані такої моделі-конструкції фігу-
рують маса, висота (центр мас), параметри опори (ніг стрільця), параметри підтримання зброї 
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(положення рук) і точка перетину дії сили віддачі й сили земного тяжіння, а також окремі ди-
намічні характеристики, зокрема, моменти поведення рушниці за мішенню. 

Отже, на сьогодні день залишається важливим пошук різних шляхів удосконалення те-
хніки стрільби, що позитивно впливає на результат пострілу, особливого значення це набуває у 
зв’язку із зміною правил змагань, знову ж таки, у напрямку ускладнення умов виконання вправ.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконується 
згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою 2.17 «Моделю-
вання біомеханічних систем у складнокоординаційних видах спорту» (номер державної реє-
страції 0111U006473). 

Мета дослідження – виявити шляхи вдосконалення технічної підготовки стрільців від-
повідно до нових міжнародних правил зі стендової стрільби. 

Завдання дослідження: 
1. Охарактеризувати зміни та доповнення в нових міжнародних правилах змагань зі 

стендової стрільби. 
2. Провести аналіз реалізації нових доповнень у правилах змагань зі стендової стрільби 

в умовах всеукраїнських змагань. 
3. Окреслити шляхи поліпшення рівня технічної підготовки стрільців. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, 

документальний метод і педагогічні спостереження. 
Результати дослідження. Зміни та доповнення, що прийняті Міжнародною федерацією 

стрілецького спорту стосуються насамперед послідовності стрільби у фінальних серіях, не 
зважаючи на вид вправи (вправа Skeet чи Trap). 

Так, в усіх вправах в якості кваліфікація передбачає виконання повної програми. До 
участі у фіналі допускаються шість спортсменів, які займають найвищі позиції після кваліфі-
кації. Фінали складаються з двох етапів: півфіналу та двох матчів за медалі. На кожному етапі 
фіналу фіналісти починають з нуля. Рахунок із кваліфікаційних серій і півфіналу не продов-
жується.  

Після півфіналу спортсмени, які посіли перше та друге місце, допускаються до розігра-
шу золотої медалі; спортсмени, які посіли третє та четверте місце, допускаються до розіграшу 
бронзової медалі. Спортсмени, які посіли п’яте та шосте місце, відсіюються. 

Слід зазначити, що застосування нових правил на міжнародних змаганнях, кардинально 
не вплинуло на визначення призерів і переможців, у зв’язку з однаково високим рівнем май-
стерності стрільців та демонструванням ними практично абсолютних результатів. Наприклад, 
на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи 2013 року різниця між першим та шостим місцем 
становила лише одну-дві мішені. 

Разом з тим проведення фінальних серій і визначення переможців на всеукраїнських 
змаганнях призвела до суттєвих розбіжностей між результатом у кваліфікаційних змаганнях 
та подальшим розподілом місць після фінальних серій. Тобто втратилася можливість об’є-
ктивно визначити найсильнішого спортсмена. Це пов’язано з тим, що різниця в результатах 
(максимальна кількість уражених мішеней) між стрільцями може становити не одну мішень, 
як на міжнародних змаганнях, а до десяти–двадцять мішеней. Тобто виникає потреба в під-
вищенні рівня технічної підготовленості стрільців. 

Загалом до головних змагань сезону у країні належить чемпіонат і фінал Кубка України. 
Як свідчить практика, за останні роки збільшилася загальна кількість учасників, що було об-
умовлено внесенням змін до системи відбору до національної збірної команди України та по-
ложенням про проведення національних змагань [1]. 

Окрім того, виявлено більшу кількість стрільців та їх вищий рівень підготовленості у 
вправі SKEET. При комплектуванні збірної команди України повинна враховуватись ця тен-
денція. Принцип однакової кількості спортсменів у складі команди за видами вправ або за мі-
сцем, що посів спортсмен на чемпіонаті України та інших всеукраїнських змаганнях, за твер-
дженням [3] не відповідатиме вимогам, які нині висуває міжнародна практика. 
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Разом з тим проведення всеукраїнських змаганнях за новими правилами показало, що в 
окремих категоріях вправ, зокрема серед жінок, дівчат та юніорів, спортсмени втратили при-
нцип змагальності (відсутня конкуренція) [5]. Особливо гостра така ситуація склалася на тра-
ншейному стенді. Це пояснюється тим, що у цих групах бере участь незначна кількість спорт-
сменів. Тому фактично основні кваліфікаційні змагання, що є відбірковими для фінальних, де 
допускаються шість спортсменів, які займають найвищі позиції після кваліфікації, для них не 
важлива. Адже вони туди потрапляють автоматично, а сам результат у кваліфікації не врахо-
вується, тому що за новими правилами фінали проводяться без урахування результату, який 
показав стрілець у кваліфікації.  

Виявлене зумовлює потребу в перегляді вимог до системи відбору до участі в міжна-
родних змаганнях і системи відбору до збірної команди України, де, на нашу думку, пріори-
тетним має бути результат основної кваліфікації – зі 125 пострілів у чоловіків і юніорів та зі 
75 у жінок і дівчат. Щодо переможців і призерів всеукраїнських змагань, без сумніву, слід 
зважати на їх остаточний результат, але доцільно ввести окрему індексацію за місце, яке посі-
дає спортсмен у фіналі. 

Серед змін і доповнень також внесено загальні вимоги, що стосуються правил поведін-
ки на стрілецькому стенді. Зокрема, під час проведення змагань забороняється спортсменам 
та офіційним представникам носити одяг, виготовлений із джинсової і камуфляжної тканини. 

Окрім того, у вправі Skeet було внесено такі доповнення: 
 Обов’язковим є вдягання спортсменами, суддями та офіційними представниками ко-

манд, які знаходяться на стрілецькому майданчику ударостійких стрілецьких окулярів чи схо-
жих засобів захисту очей. Також спортсмени й інші люди, що знаходяться поблизу лінії во-
гню, повинні використовувати навушники або схожі засоби захисту вух належної якості (бе-
руші). Окрім того, заборонено носити засоби захисту вух, що містять будь-який приладів, що 
приймають радіосигнали. 

 Стрільцям під час стрільби дозволяється використовувати «шори», прикріплені до 
шапки, кепки, стрілецьких окулярів чи пов’язки на голову. Проте їхня ширина не повинна пе-
ревищувати 60 мм. «Шори» не повинні виступати за лінію, умовно проведену від центру чола. 

 Збільшено дальність польоту мішеней з 66 ± 1 метр до 68 ± 1 метр. 
 Збільшено період часу на підготовку стрільця до пострілу на стрілецьких номерах з 

10 до 15 с, а між пострілами на стрілецькому номері до 12 с. 
 Змінено послідовність стрільби у кваліфікаційних серіях (табл. 1). 

Таблиця 1 
Послідовність стрільби у кваліфікаційних серіях  

 

Номер Мішень Порядок вильоту 
Одиночна Висока 1 

Дублет Висока-низька 
Одиночна Висока 2 

Дублет Висока-низька 
Одиночна Висока 3 

Дублет Висока-низька 
Одиночна Висока 4 
Одиночна Низька 
Одиночна Низька 5 

Дублет Низька-висока 
Одиночна Низька 6 

Дублет Низька-висока 
7 Дублет Низька-висока 

Дублет Висока-низька 4 
Дублет Низька-висока 

Одиночна Висока 8 
Одиночна Низька 
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 Заборонено здійснювати імітаційні вправи з прицілюванням і проведення рушни-
цею. Як виняток, можна здійснити проведення безпосередньо перед серією лише на першому 
стрілецькому номері, але винятково за дозволом судді. Також спортсменові не дозволяється 
рухатися в напрямку жодного іншого номера безпосередньо перед початком серії. 

 Для контролю позиції рушниці мітку-нашивку (стрічка – маркер), яка прикріплялася 
до стрілецького жилета, замінено на офіційну мітку МФСС. 

 На номерах, де здійснюється постріл у дві одиночні мішені, перед тим, як спортсмен 
попросить першу одиночну мішень, необхідно зарядити два патрони. У випадку, якщо спорт-
смен забуває зарядити другий ствол коли стріляє одиночні мішені та виголосив команду для 
подачі або вистрілив у першу мішень, пригадує і навіть відкриває рушницю, щоб зарядити її 
або піднімає руку, щоб попросити у судді дозволу зарядити рушницю, мішень оголошується 
«промахом».  

 У випадку несправності рушниці спортсмен може використати іншу, затверджену 
рефері рушницю, якщо її можна дістати впродовж 3 хвилин від того моменту, як рушницю 
оголосили несправною. Якщо рефері вирішує, що спортсмен може вийти з групи і достріляти 
мішені, що залишились у серії, тоді, рішення про те, коли це зробити, приймає головний суддя.  

Відповідно до міжнародних правил змагань, суддів на стрілецькому майданчику має бу-
ти чотири. Троє осіб мають бути призначені асистентами, зокрема перша особа має бути роз-
міщена за лінією вогню, щоб постійно вести (заповнювати) офіційну дошку результатів; дру-
га особа має знаходитися поряд з дошкою результатів і вносити їх упевнившись, що результа-
ти відображаються правильно, а при помилці, допущеній у відображенні результатів, негайно 
звернути увагу судді; третя особа має знаходитися навпроти дошки результатів і також пере-
віряти чи результати, що демонструються, внесені правильно. Як свідчить практичний досвід 
участі у всеукраїнських змаганнях, на стрілецькому майданчику знаходиться один рефері й 
тільки два бокових судді. 

Обговорення результатів. Проведений аналіз дає можливість стверджувати, що на 
сьогодні день залишається важливим пошук різних шляхів удосконалення підготовки стріль-
ців. Зокрема, більш складні умови виконання вправ, що зумовлено новими правилами, потре-
бують для досягнення високого результату (максимально можливої кількості уражених міше-
ней) збільшення обсягів тренувальної роботи. У зв’язку із цим, удосконалення техніки стріль-
би потрібно здійснювати не тільки за рахунок збільшення кількості пострілів, але й викори-
стовуючи імітаційні вправи або «холосте тренування», яке базується на виконанні технічних 
прийомів без застосування патронів та стендових мішеней. І доцільно здійснювати його з ви-
користанням технічних засобів (спеціальних приладів - тренажерів). 

Саме тому ми вбачаємо використання імітаційних вправ у навчально-тренувальному 
процесі стрільців зі стендової стрільби – як один із шляхів наукового вирішення проблеми 
вдосконалення техніки стрільби у різних вправах. 

Висновки:  
1. У зв’язку із змінами та доповненнями у правилах змагань – ускладнення умов вико-

нання вправ (передусім зміна дальності польотів стрілецьких мішеней), висуваються нові зав-
дання й до технічної підготовки стрільців. 

2. Удосконалення техніки стрільби доцільно здійснювати за рахунок використання в на-
вчально-тренувальних заняттях імітаційних вправ на спеціальних тренажерах. 

3. Слід також переглянути чинну систему відбору до складу збірної команди України та 
системи відбору стрільців до участі в міжнародних змаганнях. 

Перспектива подальших досліджень полягає в розробці спеціального тренажера для 
виконання імітаційних вправ стрільцями у вправі Skeet. 
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Ростислав ГРИБОВСКИЙ 
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Аннотация. В статье представлена краткая характеристика развития стендовой стрельбы на современном 
этапе. Также проанализированы изменения и дополнения, утвержденные в новых международных правилах по 
стендовой стрельбе. Наведены особенности их реализации на Украине соответственно в упражнениях Skeet и 
Trap. Выявлена потребность в совершенствовании техники стрелков в условиях выполнения упражнений в соот-
ветствии с новыми изменениями. Определены пути повышения уровня технической подготовки стрелков. 
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Abstract. The article presents a brief description of shooting development newedays . The amendments approved 
by the new international rules of trap-shooting were analyzed. The peculiarities of their implementation in Ukraine in ac-
cordance with Skeet and Trap.exercises were presented. The need to improve the techniques shooters in terms of exercise 
according to the new changes was revealed. The ways of improving the technical training of shooters were described. 
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