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Аннотация
На протяжении развития фех-

тования на шпагах сформирова-
лись несколько способов управле-
ния оружием, которые отразились 
на арсенале технико-тактических 
действий фехтовальщиков. Целью 
исследования является совершен-
ствование технико-тактической 
подготовки фехтовальщиков на 
шпагах на этапе специализиро-
ванной базовой подготовки путем 
дифференциации способа управ-
ления оружием. Для достижения 
цели исследования было создано 
авторскую программу диффе-
ренциации технико-тактической 
подготовки фехтовальщиков на 
шпагах с учетом способов управ-
ления оружием. Для проверки эф-
фективности авторской програм-
мы был проведен педагогический 
эксперимент. В эксперименталь-
ных группах №1 и №2, в конце 
эксперимента, наблюдается ста-
тистически достоверный прирост 
показателей технической подго-
товленности, который является 
выше, чем в контрольной группе.

Ключевые слова: дифферен-
циация, способы управления ору-
жием в фехтовании, технико-так-
тическая подготовка.

Annotation
During the development of epee 

fencing, were formed several ways 
of controlling weapons, which were 
reflected in the arsenal of technical 
and tactical actions of fencers. The 
aim of the research is to improve 
the technical and tactical training of 
epee fencers on the stage of special-
ized basic training by differentiating 
the ways of controlling weapons. In 
order to achieve the research aim, 
was created an author’s program 
for the differentiation of technical 
and tactical training of epee fencers 
with regard to ways of controlling 
weapons. To test the effectiveness 
of the author’s program was held a 
pedagogical experiment. In experi-
mental groups No.1 and No.2, at 
the end of the experiment, there is 
a statistically significant increase in 
the technical skills indicators that is 
higher than in the control group.

Key words: differentiation, 
ways of weapon control in fencing, 
technical and tactical training.

Постановка проблеми. За 
останні роки значно збільшила-
ся кількість країн, спортсмени 
яких претендують на перемогу 
у чемпіонатах світу та Олімпій-
ських іграх. Конкуренцію тради-
ційно сильним фехтувальникам 
Італії, Франції, Німеччини, Росії, 
Угорщини все частіше складають 
спортсмени Польщі, Куби, США, 
України, Румунії, Кореї, Китаю, 
Австрії та  інших країн [1]. Поряд 
із тим неможливість збільшення 
обсягів та інтенсивності трену-
вальних навантажень фехтуваль-
ників на шпагах обумовлює по-
шук нових шляхів та резервів до 
вдосконалення різних сторін під-
готовленості фехтувальників на 
шпагах, зокрема шляхів диферен-
ціації [1,4]. 

Впродовж ґенези фехтування 
на шпагах сформувалися декілька 
способів управління зброєю, що 
обумовлюються вибором моди-
фікацій гладкої та ортопедичної 
рукояток. Вони характеризують-
ся відмінностями форми та отже 
і способами управління ними, що 
відображається на арсеналі техні-
ко-тактичних дій фехтувальників 
[4]. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. У наукових до-
слідженнях, присвячених підго-
товці фехтувальників,  питання 
управління зброєю були пору-
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на етапі спеціалізованої базової 
підготовки шляхом  диференціа-
ції способу управління зброєю.

Методи дослідження. Теоре-
тичний аналіз та узагальнення, 
документальний метод, педаго-
гічне спостереження, педагогіч-
ний експеримент, методи матема-
тичної статистики.

Для досягнення поставленої 
мети нами було розроблено екс-
периментальну програму дифе-
ренціації техніко-тактичної підго-
товки фехтувальників на шпагах 
на етапі спеціалізованої базової 
підготовки.

Основою авторської експе-
риментальної програми техніко-
тактичної підготовки фехтуваль-
ників на шпагах з урахуванням 
способів управління зброєю були 
дані аналізу структури та змісту 
техніко-тактичних дій високо-
кваліфікованих фехтувальників 
на шпагах з урахуванням спосо-

бів управління зброєю, дані вимі-
рювання психофізичних якостей 
висококваліфікованих фехтуваль-
ників на шпагах з урахуванням 
способів управління зброєю. 
Фундаментальним підґрунтям 
сформованої авторської програми 
стали загальні теоретичні поло-
ження підготовки спортсменів та 
основи підготовки фехтувальни-
ків з різними видами зброї.

Експериментальна програма 
диференціації техніко-тактичної 
підготовки фехтувальників на 
шпагах з урахуванням способів 
управління зброєю була створена 
з метою удосконалення процесу 
вибору способу управління збро-
єю для фехтувальників на шпагах 
на етапі спеціалізованої базової 
підготовки, диференціації арсена-
лу техніко-тактичних дій фехту-
вальників на шпагах, враховуючи 
спосіб управління зброєю, підви-
щення результативності змагаль-

шені нами у 2014 році, а також  
Рижковою Л.Г. у 2015 році [3]. 
Увагу науковців було сконцентро-
вано на питаннях: моделювання 
процесу техніко-тактичної під-
готовки фехтувальників [4,5] до-
слідження обсягів ефективності 
та результативності техніко-так-
тичних дій фехтувальників [4,5], 
підготовки юних фехтувальників, 
взаємозв’язку   фізичної та теоре-
тичної підготовки  з техніко-так-
тичною підготовкою фехтуваль-
ників  [5, 6, 7, 8]. 

Таким чином, наявність про-
тиріччя між потребою врахуван-
ня способів управління зброєю 
у підготовці фехтувальників на 
шпагах та відсутністю наукових 
даних стосовно цього питання 
формує актуальність нашого до-
слідження.

Мета дослідження. Удоско-
налення техніко-тактичної підго-
товки фехтувальників на шпагах 

Таблиця 1
Показники психофізіологічних характеристик та технічної підготовленості 

фехтувальників на шпагах на етапі спеціалізованої базової підготовки у 
експериментальній групі №1 на початку та в кінці педагогічного експерименту

№ Показник До експе-
рименту

Після екс-
перименту

При-
ріст Р

1 ПЗМР (мс) 242.8 ±28,2 242.8 ±37 0 >0.05
К-сть помилок 2,53 1,6 0,93 >0.05

2 Реакція вибору 363,0 ±30,1 356,1 ±30,8 6,9 >0.05
К-сть помилок:    – на основний колір 1,7 1,6 0,1 >0.05
                              – на другорядний колір 2,3 2,0 0,3 >0.05

3 Реакція розрізнення (мс) 328,4 ±27,6 339,1 ±21,7 -10,7 >0.05
К-сть помилок 4,6 3,0 1,6 >0.05

4 Стійкість до перешкод (мс) 282,0 ±77,9 299,4 ±18,0 -17,0 >0.05
К-сть випереджень 2,4 2,9 -0,5 >0.05
К-сть запізнень 0,13 0,5 -0,37 >0.05

5 Реакція на рухомий об’єкт : 2,69 ±10,8 -4,7 ±13,1 7,39 >0.05
К-сть точних реакцій 34% 49% 15% <0.05
К-сть випереджень 42% 38% 4% >0.05
К-сть запізнень 24% 13% 11% >0.05

6 Силова витривалість кисті 81% 90% 9% <0.01
7 Точність прямого уколу в мішень «КУБ» 7,1 ±0,6 8,9 ±0,8 1,8 <0.01
8 Точність уколу з переводом в мішень «КУБ» 6,7 ± 0,6 8,8 ±0,8 2,1 <0.01
9 Точність уколу з імітацією дії на зброю в мішень «КУБ» 7,3 ± 0,6 8,3 ±0,9 1 <0.01
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ної діяльності та ефективності 
процесу підготовки фехтувальни-
ків на шпагах.

Розроблена авторська програ-
ма диференціації техніко-тактич-
ної підготовки фехтувальників 
на шпагах з урахуванням спосо-
бів управління зброєю включа-
ла чотири мезоцикли по чотири 
мікроцикли. Це обумовлено ме-
тодичними рекомендаціями, ви-
світленими у фундаментальних 
працях.

Інтенсивність навантаження в 
авторській програмі коливалася у 
діапазовні від 50-60 % від індиві-
дуального максимуму у втягуючо-
му мікроциклі до 95-100% в удар-
них мікроциклах у відповідності 
до загальноприйнятих положень 
теорії підготовки спортсменів.

Результати дослідження. 
Проаналізувавши програму з фех-
тування ДЮСШ для груп базової 
підготовки та груп спеціалізова-

ної базової підготовки,  ми ви-
значили, що структура основної 
частини тренувальних занять з 
фехтування на шпагах складаєть-
ся з таких елементів: робота над 
пересуваннями, робота на міше-
ні, робота в парах, індивідуальні 
уроки та навчально-тренувальні 
бої. Наша авторська програма 
передбачає здійснення диферен-
ціації техніко-тактичної підго-
товки фехтувальників на шпагах 
з урахуванням способу управлін-
ня зброєю, зберігаючи розподіл 
основної частини тренувального 
заняття, проте змінюючи зміст да-
них частин, також незмінними за-
лишились підготовча та заключна 
частини тренувальних занять [6, 
7, 8]. 

Для експериментальної пере-
вірки авторської програми ди-
ференціації техніко-тактичної 
підготовки фехтувальників на 
шпагах на етапі СБП був прове-

дений педагогічний експеримент. 
В експерименті взяло участь 45 
фехтувальників на етапі СБП. Усі 
учасники експерименту були роз-
ділені на 3 групи: дві експеримен-
тальних та одну контрольну. До 
першої експериментальної групи 
увійшли фехтувальники на шпа-
гах, які використовують зброю з 
гладкою рукояткою, а до другої 
експериментальної групи – фех-
тувальники на шпагах, які вико-
ристовують зброю з ортопедич-
ною рукояткою. До контрольної 
групи увійшли фехтувальники 
на шпагах без урахування спо-
собу управління зброєю, заняття 
у цій групі проводились згідно з 
чинною програмою з фехтування 
для ДЮСШ. Основою розподілу 
на експериментальні групи були 
дані вимірювання психофізіоло-
гічних характеристик фехтуваль-
ників на шпагах на етапі СБП. 

Для перевірки ефективності 

Таблиця 2
Показники психофізіологічних характеристик та технічної підготовленості 

фехтувальників на шпагах на етапі спеціалізованої базової підготовки у 
експериментальній групі №2 на початку та в кінці педагогічного експерименту

№ Показник До експе-
рименту

Після екс-
перименту

При-
ріст Р

1 ПЗМР (мс) 229,9 ± 22,6 227,7±24,7 2,2 >0.05
К-сть помилок 2,9 1,3 1,6 >0.05

2 Реакція вибору 383,0 ±43,1 348,5 ±25,2 34,5 >0.05
К-сть помилок:  – на основний колір 6,53 1,6 4,93 >0.05
                            – на другорядний колір 2 1,6 0,4 >0.05

3 Реакція розрізнення (мс) 335,8 ±33,8 322,6 ±28,5 13,2 >0.05
К-сть помилок 5,6 3,4 2,2 <0.01

4 Стійкість до перешкод (мс) 296,2 ±23,0 295,9 ±31,3 0,3 >0.05
К-сть випереджень 5,6 2,0 3,6 <0.01
К-сть запізнень 0,2 0,2 0 <0.01

5 Реакція на рухомий об’єкт : -4,7 ±6,12 -4,4 ±6,0 0,3 >0.05
К-сть точних реакцій 56% 73% 17% <0.01
К-сть випереджень 27% 20% 7% >0.05
К-сть запізнень 14% 7% 7% >0.05

6 Силова витривалість кисті 85% ±6% 89% ±1,3% 4% <0.05
7 Точність прямого уколу в мішень «КУБ» 7,3 ±1,0 8,8 ±0,7 1,5 <0.01
8 Точність уколу з переводом в мішень «КУБ» 6,5 ±1,0 8,8 ±0,8 2,3 <0.01
9 Точність уколу з імітацією дії на зброю в мішень «КУБ» 6,9 ±0,8 8,6  ±0,7 1,7 <0.01
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авторської програми диференці-
ації техніко-тактичної підготов-
ки фехтувальників на шпагах на 
етапі СБП було здійснено вимі-
рювання показників психофізіо-
логічних якостей фехтувальників 
на шпагах на етапі СБП а також 
показників технічної підготовле-
ності. 

Зокрема вимірювались такі 
показники: простої зорово-мото-
рної реакції, реакції вибору, реак-
ції розрізнення, реакції на рухо-
мий об’єкт, стійкості до перешкод 
та силової витривалості кисті. 

Також вимірювались показ-
ники технічної підготовленості 
фехтувальників на шпагах, зо-
крема точність уколу прямо з ви-
падом, а також точність уколів з 
випадом, що імітують технічні 
прийоми, зокрема батмани та пе-
реводи, на спеціалізованому тре-
нажері «КУБ». Вимірювання пси-
хофізіологічних характеристик 

здійснювалось на комплексі для 
психофізіологічного тестування 
«Нейрософт-психотест».

Вимірювання проводилось 
на початку і в кінці педагогіч-
ного експерименту. У результаті 
проведення експерименту від-
булись достовірні зміни показ-
ників, зокрема приріст окремих 
показників. Так у першій екс-
периментальній групі відбувся 
достовірний приріст показників 
технічної підготовленості: точ-
ність уколу прямо з випадом, а 
також точність уколів з випадом, 
що імітують технічні прийоми, 
зокрема батмани та переводи. 
Такі дані свідчать про удоско-
налення технічної майстерності 
фехтувальників на шпагах, які 
використовують зброю з гладкою 
рукояткою, зокрема що стосуєть-
ся управління зброєю. Також у 
результаті досліджень було вияв-
лено, що приріст показників точ-

ності уколу прямо та з переводом 
є достовірно вищий, ніж приріст 
показника точності уколу з іміта-
цією дій на зброю, що характерно 
саме для фехтувальників, які ви-
користовують зброю з гладкою 
рукояткою.

Також слід відзначити досто-
вірний приріст показника силової 
витривалості кисті, котрий за-
безпечує ефективне управління 
зброєю фехтувальників на шпа-
гах, та є основою для підвищен-
ня показників, зокрема технічної 
підготовленості фехтувальників.

У другій експериментальній 
групі, в яку входили фехтуваль-
ники на шпагах, які використо-
вують зброю з ортопедичною 
рукояткою, відбувся достовірний 
приріст показників технічної під-
готовленості, проте показник точ-
ності уколу з випадом, з імітацією 
дій на зброю є вищим, ніж показ-
ник приросту інших показників 

Таблиця 3
Показники психофізіологічних характеристик та технічної підготовленості 

фехтувальників на шпагах на етапі спеціалізованої базової підготовки у 
контрольній групі на початку та в кінці педагогічного експерименту

№ Показник До експе-
рименту

Після екс-
перименту

При-
ріст Р

1 ПЗМР (мс) 251,5 ± 19,9 217,3  ±28,7 34,2 <0.01
К-сть помилок 2,1 2 0,1 >0.05

2 Реакція вибору 366,7  ±27,1 361,6  ±26,7 5,1 >0.05
К-сть помилок: –на основний колір 1,9 2,8 -0,9 >0.05
                           –на другорядний колір 1,5 2,4 -0,9 >0.05

3 Реакція розрізнення (мс) 346,5  ±25,8 315,2  ±23,0 31,3 <0.01
К-сть помилок 3,5 3,0 0,5 <0.01

4 Стійкість до перешкод (мс) 306,5  ±13,4 287,9  ±12,2 18,6 <0.01
К-сть випереджень 1,7 2,7 -1 <0.01
К-сть запізнень 0,5 0,4 0,1 <0.01

5 Реакція на рухомий об’єкт : 0,5  ±9,8 -8,89  ±9,3 9,39 >0.05
К-сть точних реакцій 32% 52% 20% >0.05
К-сть випереджень 45% 39% 6% >0.05
К-сть запізнень 23% 9% 14% >0.05

6 Силова витривалість кисті 81% 85% 5% <0.05
7 Точність прямого уколу в мішень «КУБ» 7,1  ±0,9 8,0  ±0,92 0,9 <0.01
8 Точність уколу з переводом в мішень «КУБ» 6,7  ±0,8 7,9  ±0,96 1,2 <0.05
9 Точність уколу з імітацією дії на зброю в мішень «КУБ» 7,0  ±0,8 7,5  ±0,91 0,5 <0.05
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технічної підготовленості. Ми 
вбачаємо, що такі результати по-
казників експериментальних груп 
1 і 2 є результатом впровадження 
нашої програми, у якій здійсню-
валась диференціація тренуваль-
них завдань для фехтувальників 
на шпагах в залежності від спо-
собу управління зброєю. Також у 
цій групі достовірно підвищився 
показник силової витривалості 
кисті, що, на нашу думку, забез-
печує приріст показників техніч-
ної підготовленості та є ключо-
вим щодо управління зброєю.

У контрольній групі, яка за-
ймалась за звичайною програмою 
з фехтування для ДЮСШ, також 
відбулись достовірні зростання 
показників технічної підготов-
леності та силової витривалості 
кисті, проте приріст показників 
був дещо меншим.

Таким чином, ми можемо 
стверджувати про позитивний 
вплив авторської програми дифе-
ренціації техніко-тактичної підго-
товки фехтувальників на шпагах з 
урахуванням способів управління 
зброєю.

Висновки. У ході досліджен-
ня визначено протиріччя між 
потребою врахування способів 
управління зброєю у підготовці 
фехтувальників на шпагах та від-
сутністю наукових даних стосов-
но цього питання, що формує ак-
туальність нашого дослідження.

Для вирішення мети дослі-
дження було розроблено програ-
му диференціації техніко-тактич-
ної підготовки фехтувальників на 
шпагах на етапі спеціалізованої 
базової підготовки з урахуванням 
способів управління зброєю.

У результаті педагогічного 
експерименту відбувся статис-
тично достовірний приріст показ-
ників технічної підготовленості 
та силової витривалості кисті у 
експериментальних групах №1 та 
№2, на рівні р<0.01.

У контрольній групі також 
відбувся приріст показників тех-
нічної підготовки та силової ви-
тривалості кисті, проте він був 
нижчим ніж в експериментальних 
групах, при р<0.05.
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