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Вступ. Моделювання на сучасному етапі розвитку науки є одним 
із найбільш дійових та перспективних інструментів вивчення склад-
них явищ і процесів у стрілецькому спорті. Аналіз наукових праць 
підтверджує актуальність застосування різних варіантів моделюван-
ня в таких видах стрілецького спорту, як стрільба з лука, стрільба 
кульова та стрільба стендова.

Об’єкт дослідження, а саме систему «стрілець – зброя – мішень», 
останніми десятиріччями вивчали переважно за допомогою ма-
тематичного моделювання. Для створення математичної моделі 
системи необхідно досліджувати її з використанням основних по-
ложень системного підходу.
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Основну увагу під час дослідження системи зосереджували 
на аналізі елементу «стрілець» [2, 7], його рухових діях під впли-
вом зовнішніх умов та чинників завад [4]. Головні труднощі ви-
никали у разі моделювання людини як одного з найвищих рівнів 
організації системи за шкалою К. Боулінга. Для того щоб уникнути 
згаданої проблеми був запропонований інший підхід для моделю-
вання системи [1], а саме аналізували систему «зброя – мішень» 
як об’єкт моделювання, а все, що не входить у цю підсистему, але 
взаємодіє з нею, вважати зовнішнім середовищем. Отже, зовнішнім 
середовищем стосовно цієї системи є стрілець та підсистема, що 
його оточує. Дію людини та зовнішніх чинників можна трактувати 
як деяку функціональну залежність певних параметрів, що діють 
упродовж певного часу.

У стрільбі нас цікавить результат, тому логічно досліджувати 
матеріально- інформаційну систему «стрілець – результат», у якій 
матеріальний складник системи замінюють на інформаційний ком-
понент (10, 9, 8, …) у стрілецьких видах спорту.

Мета роботи полягає в наведенні різних підходів до моделю-
вання системи «стрілець – зброя – мішень» та адаптації основних 
положень системного підходу.

Результати досліджень. Науковці присвячували свої праці 
питанню використання положень системного підходу в спортивній 
науці [3, 4, 9, 10].

У системології вивчають динамічну систему, що складається 
з трьох елементів- підсистем: «об’єкта – взаємодії – середовища», 
де об’єкт – стійке в часі й обмежене в просторі утворення, що сприй-
мають як єдине ціле – елемент системи; взаємодія – континуально- 
неперервний процес взаємопов’язаної із причинно- наслідковими 
зв’язками трансформації параметрів об’єкта та середовища; се-
редовище – довільна сукупність об’єктів, які можуть впливати 
на досліджуваний об’єкт (рис.1). Виокремлено матеріальну систе-
му «стрілець – зброя – мішень» для визначення впливів зовнішніх 
та внутрішніх чинників на функціонування цієї системи, що згодом 
дало змогу розподілити виконання пострілу на фази: «прицілю-
вання», «виконання пострілу – активний постріл», «налаштування 
на постріл» [7, 8].
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Рис. 1. Динамічна система «об’єкта – взаємодії – середовища» 

Використовуючи такий принцип для побудови системи, ми про-
понуємо створити систему «стрілець – зброя – результат» для по-
дальшого встановлення зв’язків між результатом і фазами пострілу.

Відмінністю інформаційної системи «стрілець – результат» є 
аналіз елементу «результат» (див. табл. 1) та встановлення зв’язку 
між елементами системи. Результат стрільби характеризує рівень 
підготовленості спортсмена, аналіз якого дасть змогу поліпшити 
добір засобів і методів для підготовки.

Особливістю системного аналізу є використання методів двох 
типів: якісних і формальних.

У стрілецьких видах спорту для аналізу найчастіше використо-
вують:

• дискримінантний аналіз – різновид багатовимірного аналізу, 
призначеного для розв’язання задач щодо розпізнавання 
образів. Використовують для ухвалення рішення про те, які 
змінні розділюють (тобто дискримінують) певні масиви даних 
(так звані групи);

• регресійний аналіз необхідний для розв’язування задач, у яких 
стохастичні залежності (стохастичні відношення «причина–
наслідок») задаються функціями з однією або декількома 
змінними, які визначають як незалежні. Регресійний аналіз – 
це метод математичної статистики, що дає змогу визначити 
ступінь роздільного та сумісного впливу чинників, які вивча-
ють, на результативну ознаку та кількісно оцінити цей вплив 
за допомогою використання різних критеріїв;

• кореляційний аналіз застосовують, щоб установити залежність 
між двома або більшою кількістю стохастичних змінних, яка 
є між ними.
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Таблиця 1
Аналіз стрільби з пневматичної гвинтівки

Етапи аналізу Опис Організаційно- 
методичні вказівки

Перший – 
аналіз 

результату

Досліджують результат змагальної 
вправи загалом. —

Другий – 
аналіз серій

Аналіз кожної серії надає інформацію 
про перебіг утоми під час виконання 
стрільби. У кожній серії вона прояв-
ляється зниженням результативності, 
наприклад, перша серія – 97 очок; 
друга серія – 96 очок; третя серія – 98 
очок; четверта серія – 96 очок; п’ята 
серія – 98 очок; шоста серія – 96 очок. 
Результати серій відрізняються від 
максимальної у 100 очок

Проаналізувавши 
результат серій у межах 
вправи, можна засвід-
чити, що втома прояв-
ляється у спортсмена 
в найменших результа-
тах у серії

Третій – 
аналіз пострілу

Кожен постріл змагальної діяльності 
вивчають по кожній серії та аналі-
зують від 1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 
41–50, 51–60 таким чином, щоб мож-
на було спостерігати розташування 
кожного пострілу відповідно до цен-
тру мішені, наприклад: Вв. Зл. (уверх 
зліва); Вв. Сп. (уверх справа); Вн. Зл. 
(вниз зліва); Вн. Сп. (вниз справа). 
Найбільше уваги приділяють тим 
серіям, у яких найнижчий результат, 
щоб визначити, в який момент утома 
вплинула на спортсмена та відобра-
зилася на отриманому результаті. Ви-
значають відсоткове співвідношення 
між загальною кількістю пострілів 
у вправі та визначеними, відповід-
но до їхнього розташування щодо 
центру мішені

Демонструє, в який бік 
відповідно до центру 
мішені є відхилення 
пострілів, наявність яких 
є наслідком відсутності 
відповідних техніко- 
тактичних коректив під 
час виконання вправи, 
а також впливу втоми 
на організм спортсмена. 
Результати є важливими 
для практичної роботи, 
тому що дають змогу 
внести відповідні зміни 
у виконання вправи

Четвертий – 
узагальнення 

отриманих 
результатів

Розподіляють усі постріли відповідно 
до виконання від першого до остан-
нього, вносять до таблиці, буду-
ють візуальний графік виконання, 
на якому наочно можливо побачити, 
як відбувалося виконання кожного 
пострілу і вправи загалом. Графік 
дасть змогу побачити картину вико-
нання, продемонструє для тренера 
рівень підготовленості спортсмена

Аналіз потрібно здійс-
нювати індивідуально 
для кожного спортс-
мена, щоб визначити 
шляхи удосконалення 
підготовки кожного 
спортсмена та дібрати 
правильні засоби й 
методи для виконання 
завдань



143

У табл. 2 наведено приклад кореляційних зв’язків між фазами 
пострілу в стрільбі з пневматичної гвинтівки.

Таблиця 2
Кореляційний аналіз фаз пострілу з пневматичної гвинтівки
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1–10 0,910 -0,400 0,007 0,144 -0,145 0,298
11–20 0,079 -0,138 0,296 0,126 0,133 0,213
21–30 0,481 -0,576 0,355 -0,273 -0,113 -0,014
31–40 0,175 -0,190 0,172 -0,023 0,025 0,408
41–50 -0,035 -0,049 0,281 -0,324 0,164 0,258
51–60 -0,209 -0,061 0,212 0,265 -0,116 -0,165

Середні 
значення 0,234 -0,236 0,221 -0,014 -0,008 0,166

Примітка: 1–10 означає, що підрахунок здійснювали з першого до десятого 
пострілу і т. д.; 11–20 – з одинадцятого до двадцятого; 21–30 – з двадцять 
першого до тридцятого; 31–40 – з тридцять першого до сорокового; 41–50 – 
з сорок першого до п’ятдесятого; 51–60 – з п’ятдесят першого до шістдесятого.

Звернемо увагу на те, що коефіцієнт кореляції має як додатні, 
так і від’ємні значення. Якщо знак коефіцієнта лінійної кореляції 
«+», то зв’язок між ознаками прямо пропорційний, тобто більшій 
величині однієї ознаки відповідає більша величина іншої ознаки. 
У разі знака «–» коефіцієнта лінійної кореляції наявна обернено 
пропорційна залежність, тобто збільшенння однієї ознаки відповідає 
зменшенню іншої ознаки.

Висновки. Запропонована система «стрілець – результат» знач-
но розширює можливості використання цифрових технологій для пі-
знання процесів, що характерні для такого виду спорту, як стрільба. 
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Реалізовано адаптацію основних положень системного підходу для 
стрільби з пневматичної гвинтівки.
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