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Анотації:
Розглянуто обґрунтування варі-
антів змагальної вправи стрільби 
з лука з ускладненими умовами 
виконання як контрольних для ви-
значення спеціальної підготовле-
ності спортсменів. Встановлено 
відсутність відмінностей між абсо-
лютними значеннями результатів 
виконання варіантів вправ сидячи 
на стільці та стоячи на платфор-
мі та їх відмінність від значень у 
вправі зі заплющеними очима. 
Встановлено наявність кореляцій-
них взаємозв’язків різної сили між 
результатами виконання варіантів 
вправ сидячи на стільці, стоячи на 
платформі, зі заплющеними очима, 
показниками розтягу лука, кваліфі-
кації та статі спортсменів.

Антонов С.В., Питын М.П. Результатив-
ность высококвалифицированных стрель-
цов с лука в контрольных упражнениях с 
усложненными условиями исполнения. 
Проведено апробирование вариантов сорев-
новательного упражнения стрельбы с лука с 
усложненными условиями  исполнения как 
контрольного для изучения специальной 
подготовленности спортсменов. Установле-
но отсутствие отличий между абсолютными 
значениями результатов исполнения вариан-
тов упражнений сидя на стуле и стоя на плат-
форме и их отличие от значений результатов 
варианта с закрытыми глазами. Установлено 
наличие корреляционных взаимосвязей раз-
ной силы между результатами выполнения 
вариантов упражнений сидя на стуле, стоя на 
платформе, с закрытыми глазами, показате-
лями растяжения лука, квалификации и пола 
спортсменов.

Antonov S.V., Pityn M.P. 
Effectiveness of qualified riflemen 
archery in control exercises with 
difficult conditions performance. In 
the article the study options adversarial 
exercise of archery with the abnormal 
conditions of a control to determine 
the specific training of athletes. It is 
found no differences between the 
absolute values of the results of the 
exercise of options sitting on a chair 
and standing on the platform and 
their difference from the values in 
the exercise with eyes closed. To set 
available of correlation relationships of 
varying strength between the results 
of the exercise of options sitting on a 
chair, standing on the platform with 
eyes closed, indicators of tension bow, 
qualifications and gender athletes.
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Вступ.1

Одним з основних напрямів реалізації етапу 
технічної підготовки – закріплення та подальшого 
вдосконалення та стадії досягнення варіативного 
навику є використання методу ускладнених умов 
виконання рухових дій [6].

Серед можливостей ускладнення умов виконання 
рухових дій, які можуть бути використані у технічній 
підготовці спортсменів у стрільбі з лука слід виділити 
[3; 5; 6; 10 та ін.] ускладнення і збільшення варіантів 
вихідних, проміжних та кінцевих поз, підготовчих дій; 
обмеження або розширення просторових меж виконання 
рухових дій; часові обмеження рухових дій; ускладнення 
умов орієнтування в просторі і часі; виконання рухових 
дій в відмінних від стандартних умовах.

Фахівцями [4; 5; 7; 10] вказано на існування 
резерву у системі підготовки стрільців з лука, що 
передбачає вдосконалення технічної майстерності за 
допомогою використання спрямованого розвитку їх 
координаційних здібностей.

Теоретичний аналіз науково-методичних 
досліджень у стрільбі з лука вказує на існуючі наукові 
дані щодо підвищення ефективності тренувань за 
допомогою впровадження комп’ютерно-тренажерних 
систем [2]; вдосконалення технічних засобів навчання 
руховим діями [8]; вдосконалення техніки на основі 
біомеханічних моделей тощо [9; 10]. Ці дослідження 
лише частково враховують існуючі вимоги до рівня 
підготовленості спортсменів у цьому виді спорту на 
сучасному етапі його розвитку [1; 4; 5]. 

Таким чином, постає актуальне питання вивчен-
ня показників результативності висококваліфікованих 
стрільців з лука у контрольних вправах із ускладненими 
умовами виконання з метою їх впровадження як модель-
них у підготовку менш кваліфікованих спортсменів. 
© Антонов С.В., Пітин М.П., 2011

Дослідження було виконане згідно теми: 2.2.5 
«Моделювання процесів взаємодії тіла людини зі 
спортивним приладдям» Зведеного плану науково-
дослідницької роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 роки Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити результативність 

висококваліфікованих стрільців з лука у контрольних 
вправах із ускладненими умовами виконання.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та уза-
гальнення, педагогічне спостереження, методи мате-
матично статистики.

Результати дослідження. 
Дослідження проводилося під час навчально-

тренувального збору спортсменів збірних команди 
України зі стрільби з лука, який проходив з 27.02 по 
12.03.2010 року в м. Київ. Були залучені спортсмени 
основного складу та молодіжної команд України у 
кількості 16 осіб. Серед них чотири мали звання за-
служеного майстра спорту України, сім – майстрів 
спорту міжнародного класу і п'ять – майстрів спорту 
України. Навчально-тренувальний збір проводився з 
метою підготовки спортсменів до чемпіонату Європи, 
що проходив у м. Пореч (Хорватія).

Навчально-тренувальний збір (передзмагальний 
мезоцикл) включав три мікроцикли (два підвідних та 
один відновний). Тривалість двох перших мікроциклів 
складала п'ять днів (чотири тренувальних і один від-
ведений для «відпочинку») і третій – один тренуваль-
ний день. Відзначимо, що в навчально-тренувальному 
зборі передбачалися навантаження щодо «зимової 
дистанції» – 18 м.

Аналіз науково-методичної літератури дозволив 
запропонувати для використання у педагогічному 
спостереженні основну вправу «стрільба із 18 м». 
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Ускладнення умов вправи передбачало три варіанти 
виконання: сидячи на стільці; стоячи на рухомій плат-
формі, з заплющеними очима [3; 6; 11].

Так, при першому було змінено вихідне положення 
спортсменів – вони виконували постріли з положення 
сидячи на стільці. При цьому варіанті виконання по-
стрілу спортсменам необхідно було внести корекцію у 
перерозподіл м’язових зусиль при виконанні пострілу, 
що зумовлене виключенням та обмеженням роботи 
окремих груп м’язів (нижні кінцівки, нижня частина 
тулуба тощо) [11; 12; 13]. Спортсменам пропонувалося 
виконати 16 залікових спроб (двічі по вісім пострілів) .

У другому варіанті спортсменам пропонувалось 
виконати постріли зі спеціальної рухомої платформи. 
Цей варіант виконання основної вправи передбачав 
необхідність виконання пострілу при стабілізації пози 
тіла спортсмена. Основним компонентом у цьому ва-
ріанті було утримання  рівноваги, що могла бути втра-
чена внаслідок зайвих м’язових скорочень при непра-
вильному виконанні пострілу, перерозподілу зусиль 
тощо [9; 11]. Спортсменам пропонувалося виконати 
16 залікових спроб (двічі по вісім пострілів) .

У третьому варіанті виконанні основної вправи 
спортсмени повинні було виконати завершальну фазу 
пострілу з заплющеними очима. Цей варіант виклю-
чав дію двох попередніх ускладнюючих чинників (по-
ложення сидячи та рухому платформу). Основним при 
виконанні цієї вправи було орієнтування спортсмена 
та дотримання просторово-часових параметрів та 
ритму пострілу, а також міжм’язової координації [3]. 
Спортсменам пропонувалося виконати 30 залікових 
спроб (п’ять разів по шість пострілів).

Таким чином, комплекс усіх варіантів ускладнен-
ня умов виконання пострілу дозволив визначити здат-
ність висококваліфікованих стрільців з лука здатність 
до управління часовими, просторовими та силовими 
параметрами рухів, збереження рівноваги, ритму, орі-
єнтування у просторі, довільного розслаблення м’язів. 
Проте, враховуючи існуючі прояви координаційних 
здібностей спортсменів [3; 6; 13] поза увагою було за-
лишено координованість рухів (спритність), що обу-
мовлене специфікою цього виду спорту.

З метою отримання об’єктивної оцінки, критерієм 
результативності висококваліфікованих спортсменів 
у контрольних вправах з ускладненими умовами ви-
конання обрано показник «середньої стріли» – спів-
відношення набраних залікових очок до кількості ви-
конаних пострілів (табл.1). 

Аналіз достовірності результатів за t-критерієм 
вказує на відсутність достовірних відмінностей між 
результатами спортсменів у вправах, що виконувалися з 
положення «сидячи на стільці» та «стоячи на платформі» 
(р ≥ 0,05) та наявністю достовірних відмінностей між 
результатами виконання двох варіантів вправ «сидячи 
на стільці», «стоячи на платформі» та виконанням «зі 
заплющеними очима» (р ≤ 0,05). Це у першому випадку, 
на нашу думку, є очікуваним та зумовлене високими 
результатами у цій вправі. Адже і в у варіанті «сидячи на 
стільці», і у варіантів «стоячи на платформі» незважаючи 
на нестійкі або змінені умови функціонування системи 
«стрілець-зброя» [2; 8; 10; 12] сталим залишається 
зоровий контроль над виконанням пострілів. У другому 
ж випадку, незважаючи на сталість системи «стрілець-
зброя» було обмежено зоровий контроль. Тобто основну 
рухову дію спортсмени повинні були виконувати при 
наявності виключно пропріоцептивних відчуттів, що 
значно знизило результативність.

З метою визначення можливостей використання цих 
варіантів вправ у контролі технічної підготовленості 
спортсменів різного рівня майстерності нами 
додатково проведено кореляційний аналіз результатів 
контрольних вправ з ускладненими умовами 
виконання, кваліфікації та статі спортсменів, сили 
розтягу лука (табл.2).

Встановлені взаємозв’язки вказують на середній рі-
вень тісноти (r = 0,46-0,69) між більшістю досліджува-
них показників. Зокрема, взаємозв’язок спостерігається 
між кваліфікацією спортсменів та результатами в усіх 
контрольних вправах, результатами вправи «сидячи на 
стільці» з показниками результатів вправ «стоячи на 
платформі» та «зі заплющеними очима», силою розтя-
гу лука; результатами вправи «стоячи на платформі» та 
сили розтягу лука. високий рівень тісноти (r = 0,89) між 
показниками сили розтягу лука та статтю спортсменів.

Таблиця 1
Середні значення показників висококваліфікованих стрільців з лука  

у контрольних вправах з ускладненими умовами виконання

№ Варіант ускладнених  
умов виконання

Кількість 
пострілів

Середні значення
(«середня стріла») n

1 Сидячи на стільці 16 9,20±0,33 16
2 Стоячи на платформі 16 9,26±0,32 16
3 Зі заплющеними очима 30 7,50±0,66 14

Таблиця 2
Взаємозв’язки результатів контрольних вправ висококваліфікованих стрільців з лука  

з ускладненими умовами виконання

Показники х 1 2 3* 4 5 6
Результат у контр. вправі «сидячи на стільці» 1 х 0,53 0,54 0,47 0,57 0,27
Результат у контр. вправі «стоячи на платформі» 2 х 0,23 0,58 0,46 0,45
Результат у контр. вправі «зі заплющеними очима» 3* х 0,24 0,69 0,06
Сила розтягу лука 4 х 0,41 0,89
Кваліфікація 5 х 0,08
Стать 6 х
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Таким чином, аналіз результатів у запропонованих 
контрольних вправах з ускладненими умовами 
провідних спортсменів України у цьому виді спорту 
дає підстави рекомендувати для контролю технічної 
підготовленості спортсменів один з варіантів 
виконання «стоячи на платформі», «сидячи на стільці» 
та «зі заплющеними очима.

Висновки.
Результати виконання вправи з варіантами 

ускладнення сидячи а стільці та стоячи на платформі на 
мають достовірних відмінностей (9,20±0,33 та  9,26±0,32 
залікових пунктів відповідно). проте у контрольній 
вправі зі заплющеними очима спостерігається значно 
нижчий результати (7,50±0,66 залікових пунктів).

У спортсменів збірних команд України (чоловіки та 
жінки) встановлено істотні кореляційні взаємозв’язки 
(r=0,46-0,69) між кваліфікацією спортсменів та 
результатами в усіх контрольних вправах (сидячи на 
стільці; стоячи на рухомій платформі, зі заплющеними 
очима) 

Об’єктивними показниками рівня спеціальної 
підготовленості спортсменів у стрільбі з лука слід 
вважати результати виконання варіантів змагальної 
вправи з ускладненими умовами: сидячи на стільці; 
стоячи на рухомій платформі, зі заплющеними очима.

Перспективи подальших досліджень передбачають 
вивчення показників спеціальної підготовленості 
кваліфікованих стрільців з лука та проведення 
порівняльного аналізу цих даних.
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