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СтРайкБол. гРа чи НаВчаННя
анотація. Сьогодення вимагає від нас внесення змін до навчання військовослужбовців у застосуванні вог-
непальної зброї на поразку, прийняття ними вірних тактичних рішень для вирішення службово-бойових, 
бойових завдань. Основною метою цієї статті є дослідження можливостей гри Страйкбол у навчанні військо-
вослужбовців. Широкий спектр можливостей реалізації ідей в цій грі дозволяє створити умови наближені до 
бойових. Проаналізовано психологічна складова, дисциплінованість, вміння працювати в команді, швидко 
приймати рішення в екстремальних умовах, відповідальність за свою безпеку та безпеку побратимів, ці та 
інші аспекти є невід’ємними складовими як гри Страйкбол, так і професійної діяльності військовослужбов-
ців. Наразі, гра активно прогресує, число прихильників росте, але чомусь у військових поняття «страйкбо-
ліст» має явно негативний відтінок. В статті ми приведемо позитивні та негативні сторони цієї гри.
ключові слова: страйкбол, військовослужбовці, злагодженість, бойова підготовка, психологічна 
підготовка, військово-тактичні ігри.
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airSoft. game or traiNiNg
Summary. Recent time demands from us to provide changing in trainings for servicemen in using of firearms to 
defeat, making of correct tactical decisions by them for solving service and fighting, fighting tasks. The main tar-
get of this article is a research of airsoft game abilities during servicemen trainings. The wide spectrum of idea 
realization abilities in this game allows to create conditions close to combat. There were analyzed phychological 
and emotional aspects, stamina, discipline, skills in working with arms, skills in working in team, to make deci-
sions quickly in extreme conditions, exercising of tactical elements, responsibility for self-safety and security of 
comrades, these and other aspects, which are indispensable elements of the airsoft game, as well as professional 
activity of servicemen of all levels. Airsoft is a team military application game, where the battle is carried out 
with special pneumatic weapon. Airsoft weapon in its appearance and weight doesn`t differ from real one inso-
far, that sometimes even the profs make a mistake. Weapon variety includes pistols, assault rifles, sniper rifles 
and even machine guns and grenades, that`s why the game gives an impression of real combat. Nowadays, this 
game is in active progress, the number of followers increases every year. The minimum cost of necessary equip-
ment is comparable to the price of a good bicycle. Dynamic dependence on infrastructure contributes to dynamic 
development. It is enough to carry a stock of bullets, batteries and you can play a partisan until you get hungry. 
Requirements to the range are minimal. Airsoft players use different ruins, forests or more or less cross-country 
locality. That is, it is enough to assemble a small team of like-minded people and to go where there are fewer 
people to play. Of course, the main thing is to keep safety measures. In general, the game should be very useful 
for training recruits. But for some reasons the military concept of "air striker" has a clearly negative connota-
tion. In the article we will compare airsoft with other games, manage the psychological features of its application 
on practice and, definitely, present the positive and negative sides of this game. We hope, that the information, 
presented by us, will give the impulse to the introduction of such games in military affairs.
Keywords: airsoft, servicemen, co-ordination, combat training, phychological training, military-tactical games.

Постановка проблеми. Підготовка про-
фесійних військових кадрів в сучасних 

умовах це виклик для держави. Варто зазначи-
ти, що саме професіоналізм і постійний розви-
ток є визначальними елементами мотивації для 
військовослужбовця. Надання йому можливості 
відпрацьовувати практично усі набуті теоретич-
ні знання, дозволить реально оцінити свою роль 
і місце у підрозділі. Під час так званої «гри», 
учасники отримують тактичні навички, які зна-
добляться, в першу чергу, в реальних бойових 
умовах. Ми не є новаторами в цій думці, адже 
багато провідних армій світу уже використову-
ють військово-тактичні ігри у ході підготовки 
особового складу до виконання бойових завдань. 

Отже, основною проблемою яку ми намага-
ємося дослідити у цій статті це плюси і мінуси 
використання елементів страйкбольної гри під 
час підготовки військових кадрів. В процесі гри 
учасники імітують дії військових угруповань (на-
приклад, спецпризначенців, армії, терористів) 

і виконують поставлені сценарієм завдання. За-
вдання можуть бути різні – від пошуку на воро-
жій території ігрових артефактів і до звільнен-
ня полонених та штурму і захоплення будівель. 
Найбільш поширеними простими сценаріями 
є атака та охорона укріпленого району, звільнен-
ня заручників та конвой. Як форма навчального 
процесу, гра спрямована на відтворення і засво-
єння досвіду у всіх його проявах: знаннях, умін-
нях, навичках, емоційно-оціночній діяльності. 
Гра, як інструмент навчання, активізує розу-
мову діяльність навчаємих, допомагає зробити 
навчальний процес більш цікавим та захоплю-
ючим. Окрім того, варто наголосити на матері-
альній складовій, під час гри відбувається зна-
чна економія боєприпасів, а так звані «приводи» 
(масогабаритні макети зразків стрілецької зброї) 
за своєю ергономікою близькі по побудові до бо-
йової зброї. Важливим елементом для сприйнят-
тя є больові ефекти, що можуть виникати під 
час влучення (використовується пластмасова 
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кулька). Вони створюють необхідність ухилятись 
від попадань та використовувати елементи при-
криття, приймати рішення, щодо пересування 
на полі бою, прикриття товариша та ін..

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Грунтовного вивчення застосування елементів 
гри Страйкбол в ході навчання військовослуж-
бовців проведено не було. Аналіз здійснював-
ся на основі особистих досліджень та особистої 
зацікавленості курсантського, викладацького 
та офіцерського складу у вільний від службової 
діяльності час та за рахунок організації дозвілля 
військовослужбовців.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасні умови диктують 
сучасний підхід. Варто розглядати впроваджен-
ня такого виду гри у навчальний процес, адже 
використання елементів Страйкболу має ряд пе-
реваг перед традиційними методами навчання. 
Слід розглянути комплексність підходу. Пробле-
матика комплексності часто стає на заваді у ході 
виконання військовослужбовцями вправ стрільб, 
адже є необхідність враховувати як тактичну 
складову, так і психологічну. Зазвичай, недо-
статнім є словесне моделювання ситуації, якого б 
емоційного забарвлення воно не отримувало. 

Cтpайкбoл – це командна військово-при-
кладна гра, в якій бій ведеться спеціальною 
пнeвмaтичною зброєю. Страйкбольна зброя за 
своїм виглядом і вагою не відрізняється від ре-
альної зброї до такої міри, що іноді помиляються 
навіть профі. Зброя включає в себе пістолети, ав-
томати, снайперські гвинтівки і навіть кулемети 
і гранати, саме тому гра створює відчуття реаль-
ності справжнього бою. [3]

Страйкбол – гра на чесність – при попадан-
ні кульки в будь-яку частину тіла, гравець по-
винен голосно оголосити себе «вбитим»(гравцем, 
який вибув з гри), одягнути червону пов’язку на 
голову, і прослідувати в так званий «мертвяк» – 
місце, де збираються «вбиті» до наступної битви 
(раунду, сесії, кампанії чи/або очікування часу 
для «оживання»).

мета статті. Основною метою статті є фор-
мулювання основних тез, щодо доцільності ін-
тегрування військово-тактичних ігор, а саме 
Страйкболу в навчальні заняття з тактичної, 
стрілецької та вогневої підготовки курсантів 
військових закладів вищої освіти, військовос-
лужбовців Збройних сил України та ін. Ми 
дослідили різні види ігор, де застосовується 
«тактика бойових дій», до прикладу Пейнтбол 
та Лазертаг. Проте вважаємо за доцільність до-
сліджувати саме Страйкбол, адже мали мож-
ливість на практиці спробувати та відчути його 
переваги перед іншими видами ігор.

Виклад основного матеріалу. Страйкбол. 
За аналогією з Пейнтболом гра отримала назву – 
Страйкбол і відома з 1997 року. Страйкбол (від 
англ. Strike – удар і ball – куля) – рольова ко-
мандна гра військово-тактичного спрямування. 
У процесі гри учасники імітують дії різних зброй-
них структур (армія, поліція, жандармерія), ви-
конуючи різні поставленні задачі. У якості зброї 
учасники використовують м’яку пневматику, що 
стріляє кульками калібру 6 мм і вагою від 0,12 до 
0,43 гр. Зброя – точна копія реального бойового 
озброєння (АК, М16, AUG MP5, AR та інші) [3].

Основа Страйкболу – чесність гравців, так 
як пластикова кулька не залишає слідів на об-
мундируванні (порівнюючи з іншими іграми), а 
відповідальність за фіксацію влучень лежить на 
гравцях. 

Варіативно в світі гра поділяється на Офіцій-
ні ігри, MILSIM (від англ. Military Simulation 
«військова симуляція») та любительські.

Офіційні ігри. Інколи називаються Великими 
іграми. Це перш за все дні Відкриття й Закриття 
сезонів, а також деякі інші тематичні ігри орга-
нізовані регіональними організаціями. На такі 
ігри зазвичай з’їжджаються гравці з різних міст, 
а часто й з інших країн. Загальна кількість учас-
ників може досягати й декількох тисяч. Якщо ор-
ганізатори мають достатнє фінансування, то на 
ігри можуть залучатися й вантажівки, водний 
транспорт, гелікоптери та, можливо, і бронетех-
ніка. Також можуть бути присутніми технічні 
обмеження наприклад, може бути введена за-
борона на використання бункерних магазинів 
(мають велику ємність та не є правдивими) або 
обмежена дульна енергія кульок (швидкість на 
зрізі ствола не повинна перевищувати встанов-
леної швидкості, наприклад 120 м/с).

MILSIM ігри. MILSIM – це різновид ігор, що 
максимально доведені до реальних умов. Основни-
ми принципами подібного типу ігор є: одне життя 
на всю гру, обмеження по боєкомплекту, суворий 
відбір учасників. У різних країнах і регіонах пра-
вила ігор MILSIM можуть сильно відрізнятися. 

Варіант MILSIM для військовослужбовців 
є ідеальним варіантом, тобто ми самі диктуємо 
правила та умови гри (навчання) в залежності 
від завдань, які покладено на підрозділ (набли-
жаючи їх до програм підготовки, як спеціалістів, 
так і в цілому груп, взводів і т.ін.). 

Таким чином, щодо застосування Страйкболу 
для тренування реальних бойових навичок, вар-
то для початку зазначити, що таке реальні бойо-
ві навички? Це ті навички, що можуть знадоби-
тися не тільки під час гри, але і при виконанні 
бойових завдань. 

Провідні армії світу використовують військо-
во-тактичні ігри у ході підготовки особового скла-
ду до виконання бойових завдань [2]. Система-
тизувавши інформаційні матеріали та особистий 
практичний досвід, хочемо обґрунтувати мож-
ливість інтеграції елементів військово-тактич-
ної гри Страйкбол у навчальний процес бойової 
та тактичної підготовки військовослужбовців.

Вказана форма навчального процесу, що спря-
мована на відтворення і засвоєння досвіду у всіх 
його проявах: знаннях, уміннях, навичках, емо-
ційно-оціночній діяльності. Гра, як інструмент 
навчання, активізує розумову діяльність тих хто 
навчається, допомагає зробити навчальний про-
цес більш цікавим та захопливим. У будь-який 
вид діяльності в ході занять можна ввести еле-
мент гри, і таке заняття одразу стане цікавішим, 
рутина й суворі рамки зменшаться, що безсум-
нівно підвищить рівень зацікавленості учасни-
ків. Такого роду заняття зараз проводяться все 
частіше, при цьому відзначається, що вони ма-
ють кращу результативність в порівнянні з тра-
диційними видами занять.

Окрім цього, варто зазначити, що будь-який 
вид військово-тактичних ігор сповнений умов-
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ностей і припущень. Це суттєва проблема, але не 
критична при правильному підході. Умовностя-
ми ми можемо назвати в загальному всю бойову 
підготовку, хіба лише крім занять зі стройової 
підготовки. Будь-яка вправа стрільб – умовність, 
починаючи зі стрільби по мішені, закінчуючи 
спеціально підготовленою місцевістю, очікуван-
ням часу доби, створенням мішеневої обстановки 
та ін. Головною проблемою є те, що, як правило, 
у військових підрозділах, стрільба та тактика, їх 
вивчення, проходять окремо одне від одного [1].

Саме відтворення мінімально-реалістичної 
моделі (бойової обстановки) покладено на ор-
ганізаторів (викладачів, інструкторів) для до-
сягнення мети – із завданням перетворити гру 
в підготовку для відпрацювання «бойових дій» 
заточених на перемогу або іншими словами зро-
бити ігровий формат – інструментом. Наразі, 
військово-тактичні ігри (Страйкбол) в цьому ро-
зумінні – те, що необхідно, тому що твою тактику 
перевірить так званий «противник».

Поряд з відпрацюванням тактичних норма-
тивів, військово-тактичні ігри, по суті, єдиний 
формат, що може практично перевірити так-
тичні алгоритми в умовах активної та реальної 
протидії. При цьому важливо розуміти, що під 
«військово-тактичними іграми» ми розуміємо не 
ігровий формат, а саме інструменти, що вони 
нам надають [1].

Психологічний аспект. Раніше під час на-
вчань з вогневої та тактичної підготовки психо-
логічний аспект був втрачений. 

Психологічні якості, необхідні для ефек-
тивного ведення бойових дій, успішно розви-
ваються у військовослужбовців в результаті дій 
пов’язаних з неочікуваною зміною обстановки. 
До таких неочікуваностей прийнято відносити: 
контратаки «противника», нанесення скрито для 
навчаємих ударів в фланг і тил, а також зміни 
способів пересування військовослужбовців на 
полі бою. Виховання активності й самостійності 
в знищенні «противника» зі зброї досягається ви-
ключенням шаблонів в організації й проведенні 
заняття, а також широким впровадженням сис-
тем імітації влучення або враження цілі, що до-
зволяє військовослужбовцям безпосередньо ба-
чити результати своїх дій. Не менш важливим, 
також, є надання військовослужбовцями доме-
дичної чи екстреної медичної допомоги, це необ-
хідно для того, щоб відпрацювати ці вміння до 
автоматизму, що в реальних бойових обставинах 
значно зменшить відчуття тиску зовні.

Провідне значення, в процесі психологічної 
підготовки військовослужбовців під час таких 
занять займає підбиття підсумків. Детальний 
аналіз дій і вчинків кожного, підвищує почут-
тя відповідальності, впевненості в собі і в своє-
му колективі, зміцнює віру в силу своєї зброї 
і військову майстерність. Під час підбиття під-
сумків необхідно аналізувати поведінку кожно-
го військовослужбовця в напруженій ситуації, 
яка вимагала від нього вияву високих вольових 
якостей – активності, ініціативи, винахідливості 
й сміливості [4].

Переваги Страйкболу над іншими військови-
ми іграми:

– побудова сценарію можливого варіанту бо-
йових дій;

– реальність зброї (повна практична відповід-
ність зразків стайкбольної зброї, реальному стрі-
лецькому озброєнню за масогабаритними й част-
ково тактичними характеристиками);

– психологічний аспект (зміцнення віри в свої 
сили, силу зброї, підтримку товариша);

– малотравматична дія на гравця (на відмі-
ну від Пейнтболу, де гравець має бути захище-
ний достатньо громіздкими обладунками, котрі 
знижують рухливість, зір та слух, у Страйкболі 
можна обмежитися лише засобами захисту очей); 

– необмежений район гри (будь-яка ділянка 
лісу, поля, майданчику для ігор або міські умо-
ви – будівлі, будівництва тощо, місцевість набли-
жена до бойової й т.ін.);

– відносна дешевизна й легкість боєкомплек-
ту (у порівнянні з Пейнтболом);

– принцип дії моделей (ведення вогню в оди-
ночному чи автоматичному режимі, стоячи з ко-
ліна, лежачи, з-за укриття – наближено до бойо-
вих умов);

– мінімальний вплив кліматичних умов (ви-
користання як улітку під дощем, так і взимку 
в мороз чи сніг).

Проблеми запровадження Страйкболу, як за-
собу навчання:

– консерватизм і зацікавленість викладачів-
інструкторів;

– неспортивна поведінка навчаємих (не ба-
чив – не поцілив, тобто нечесна гра);

– застосування «легковажної» тактики (не 
бачив – не поцілив, приводить до фальшивої  
перемоги).

Хоча, саме через професійну діяльність реалі-
зовану в грі, досягається навчання особового скла-
ду самостійному виконанню обов’язків на різних 
посадах, прищеплюються творче мислення й іні-
ціатива, рішучість, самостійність і швидкість дій 
в умовах складної та динамічної обстановки. Крім 
цього, за рахунок таких імітаційних засобів фор-
муються позитивні характерологічні особливості 
(адекватна самооцінка, працездатність, комуні-
кабельність, оптимізм, емпатія), високий рівень 
стресостійкості, емоційної витривалості тощо.

Висновки і пропозиції. В умовах ведення 
військових дій на території України та захисту 
територіальної цілісності і недоторканності Укра-
їни, просто необхідно більше уваги приділити на-
вчанню військовослужбовців. В цих умовах над-
звичайно важливим є застосування інноваційних 
ефективних засобів навчання та розвитку, що 
забезпечують розкриття їх психофізіологічного, 
психологічного, соціально-психологічного та мо-
рально-професійного потенціалу. 

Таким чином, дослідивши цю тему ми можемо 
говорити про ряд незаперечних позитивних ас-
пектів інтеграції військово-тактичних ігор в сис-
тему бойової, тактичної та психологічної підго-
товки військовослужбовців:

– ефективне тренування тактики дій та злаго-
дженості підрозділу;

– атмосфера ігрових дій наближена до реаль-
них бойових;

– психологічна відповідальність за свої дії (дії 
підлеглих) в ході бою;

– реальний рельєф місцевості;
– зацікавленість, а може й азарт чи, як голо-

вне – жага до перемоги. 
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Під час використання імітаційних ігор зна-
чно підвищується рівень формування умінь за-
стосування зброї, навичок саморегуляції для по-
долання стрес-чинників професійної діяльності, 
досвіду розумової діяльності під час дій в умовах 
значного психологічного та фізичного напружен-
ня тощо. Більш реально відбувається усвідом-
лення небезпеки та тренування раціонального 
прагнення до перемоги із обов’язковими розви-

тком установки на виживання в будь-яких ризи-
кованих та небезпечних ситуаціях.

Відчуття конкурентоспроможності, професіона-
лізму, вміння реалізовувати на практиці теоретич-
ні аспекти інколи стають ціннішими за матеріальні 
блага. Це ті моменти, які на нашу думку є надваж-
ливими та повинні мати місце у системі підготовки 
справжнього військовослужбовця-професіонала.

Страйкбол. Гра чи навчання?
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