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Аннотация
В статье установлены квали-

фикационные различия уровней 
развития психофизических ка-
честв фехтовальщиц-шпажисток. 
Выявлено, что квалификационно 
детерминированые особенности 
психофизической подготовленно-
сти заключаются в преобладании 
в развитии психофизических ка-
честв высококвалифицированных 
спортсменок относительно мень-
шего количества ошибок при вы-
полнении тестовых методик, свя-
занных с проявлениями простой и 
сложных реакций (26,64−66,97% 
при р ≤ 0,05−0,01), при отсут-
ствии существенных различий в 
отношении времени этих реакций 
(5,61−8,56% при р> 0,05).
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кация, различия, психофизичес-
кие качества, фехтовальщицы-
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Постановка проблеми. Пси-
хофізичні якості у науково-ме-
тодичній літературі фахівцями 
розглядаються у двох напрямах. 
Перший пов’язаний із їх включен-
ням до структури фізичної підго-
товленості спортсменів, інший 
залежить від психічної підготов-
леності [3, 5, 7]. Водночас, ціліс-
ність процесу підготовки і стану 
підготовленості спортсменів вка-
зує на необхідність врахування 
цих показників для визначення 
кваліфікаційно-детермінованих 
особливостей техніко-тактичних 
дій в умовах змагальної діяльнос-
ті. Це пов’язано із тим, що зміст 
більшості психофізичних якостей 
має відображення у низці техніко-
тактичних дій, формуванні струк-
тури атакуючих, контратакуючих 
і захисних дій, їх виборі, пере-
ключенні та оперативній корекції 
у змагальній діяльності [1, 2, 8]. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Увагу фахівців 
у фехтуванні було прикуто до 
розгляду питань, пов’язаних зі 
структурою та змістом змагальної 
діяльності в різних видах зброї, 
удосконаленні різних сторін під-
готовленості фехтувальників та 
їхньому контролі. У досліджен-
нях переважно розкрито підго-
товку спортсменів і лише частко-
во вивчено теоретико-методичні 
аспекти підготовки кваліфікова-
них фехтувальниць-шпажисток, 
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зокрема кваліфікаційних відмін-
ностей за психофізичними якос-
тями [1, 2, 3, 7, 8].

Зв’язок роботи з науковими 
темами та планами. Досліджен-
ня виконано відповідно до теми 
2.8 «Удосконалення підготовки 
спортсменів в окремих групах 
видів спорту» Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту на 
2011−2015 рр. (номер державної 
реєстрації 0110U000394).

Мета дослідження: встанови-
ти кваліфікаційні відмінності рів-
нів розвитку психофізичних якос-
тей фехтувальниць-шпажисток.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Більшість обраних 
нами психофізичних якостей без-
посередньо пов’язані із проявами 
координаційних здібностей, які 
входять до моделі спеціальної 
фізичної підготовленості висо-
кокваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток.

Нами обрано вісім тестових 
методик із низкою внутрішніх 
показників, які дали змогу нам 
з’ясувати передумови до реаліза-
ції техніко-тактичних дій у фех-
туванні на шпагах серед жінок 
(табл. 1).

Традиційні підходи до розгля-
ду психофізичних якостей вказу-
ють на необхідність їх аналізу від 
простих до складних проявів.

Звернемо увагу на те, що як 
висококваліфіковані, так й квалі-
фіковані фехтувальниці шпажис-
ти вирізняються досить високими 
показниками простої зорово-мо-
торної реакції. При цьому спосте-
рігаємо парадоксальну, на перший 
погляд, ситуацію. Вона полягає 
утому, що кваліфіковані спортс-
менки показують кращий резуль-
тат реакції на простий подразник, 
що міститься у різниці в 11,32 мс 
(5,52%). Хоча статистичний ана-
ліз цих груп даних вказує на не-
достовірні відмінності (р>0,05). 
Нами зроблене припущення, що 
ці відмінності пов’язані із наступ-
ними причинами. 

У процесі багаторічної підго-

товки фехтувальниці-шпажистки 
стикаються із домінуючою необ-
хідністю удосконалення не про-
стої, а складної реакції, що зу-
мовлено специфікою виду спорту. 
Окрім цього виявлена ситуація 
вказує, що кваліфіковані спортс-
менки у процесі змагальної діяль-
ності використовують переважно 
алгоритмічну тактику. Це спри-
чинено тим, що у тренувальних 
заняттях відпрацьовується стан-
дартний набір уколів атакуючо-
го, захисного чи контракуючого 
характеру. 

Для висококваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток ха-
рактерні більші часові відрізки 
простої зорово-моторної реакції 
(р>0,05), кількість помилок, яких 
вони припустилися в умовах тес-
тування, була достовірно нижчою 
(61,13% при р≤0,05). Це вказує на 
певну обережність, із якою висо-
кокваліфіковані спортсменки ви-
конували вправу. Вона, на наш 
погляд, є перенесенням ситуацій 
змагальної діяльності, при яких 
спортсменки повинні виважува-
ти усі свої рухи із урахуванням 
специфіки поєдинку. Через те, що 
рівень спортсменок є гранично 
високим (спортсменки-учасниці, 
призерки та переможниці Чем-
піонатів Європи, Світу та Ігор 
Олімпіад), в окремих випадках 
невиконання техніко-тактичної 
дії, зменшує ризик контратаку-
ючих дій. Це призвело до більш 
обережного виконання вправи, 
проте суттєво знизило помилки 
виконання.

Зрозумілим і підтвердженим 
більшістю фахівців є переважа-
юче значення для формування 
спортивного результату у єдино-
борствах та фехтуванні, зокрема 
проявів складної рухової реакції 
[4, 5]. Використані нами методи-
ки дозволили якнайповніше ви-
вчити прояви різновидів складної 
реакції фехтувальниць-шпажис-
ток різної кваліфікації та провес-
ти їх порівняння.

Узагальнення проведеного 
аналізу даних, пов’язаних із ви-

значенням «реакції вибору», 
засвідчило, що висококваліфі-
ковані спортсменки демонстру-
ють високі результати на рівні 
303,46±30,89 мс, що в окремих 
випадках перевершує досягнення 
спортсменів у інших групах ви-
дів спорту (циклічні види спорту, 
швидкісно-силові) [7]. Кваліфіко-
вані спортсменки демонструють 
несуттєво нижчий результат тес-
тування (р>0,05). Водночас, для 
нашого дослідження важливість 
мають не тільки абсолютні по-
казники реакції, але й кількість 
помилок, яких припускаються 
спортсменки. За цим показни-
ком нами спостерігалася разюча 
відмінність, коли кваліфіковані 
спортсменки допускалися майже 
у тричі більшої кількості поми-
лок. Відмінності цього показника 
у кваліфікованих від висококва-
ліфікованих спортсменок склали 
66,97% при р≤0,01. Це вказує нам, 
що й в умовах змагальної діяль-
ності передумови до виникнення 
помилок кваліфікованих фех-
тувальниць-шажисток є значно 
більшими. Виявлене потребує 
корекції з урахуванням необхід-
ності постійного варіативного 
використання техніко-тактичних 
дій та їх комбінуванню у відпо-
відь на дії суперниць, що може 
бути забезпечене використанням 
тренувальних засобів, які моде-
люють окремі умови змагальної 
діяльності.

Схожою виявилася ситуація 
при тестуванні ще одного про-
яву складної реакції, пов’язаної 
із розрізненням подразників. У 
цьому випадку відмінності між 
фехтувальницями-шпажистками 
за абсолютним результатом реак-
ції виявилися незначними 5,02%, 
(р>0,05) при тому, що знову ж 
таки спостерігалися достовірні 
відмінності у кількості допуще-
них помилок у тестуванні (4,54 
та 6,88 рази відповідно). У від-
сотковому співвідношенні різ-
ниця склала 33,99% (р≤0,05). Це 
вказує на низьку психоемоційну 
стійкість, яка знижує передумо-



122

ви до ефективної реалізації за-
вдань у змагальній діяльності, що 
пов’язане із помилками у виборі 
з поміж кількох подразників − 
основного [3, 4]. 

Ще одним видом складної ре-
акції, що привернув нашу увагу, 
була реакція на рухомий об’єкт, 
спрямована на вимірювання врів-
новаженості нервових процесів, 
тобто ступеня збалансованості 
процесів збудження і гальмуван-
ня. В умовах змагальної діяль-
ності фехтування та, в тому числі, 
на шпагах перед спортсменками 
постійно постають внутрішні 
конфлікти у виборі та плануван-
ня своїх дій. Вони стосуються 
того, що при виникненні будь-
якої змагальної ситуації виникає 
можливість із урахуванням арсе-
налу техніко-тактичних дій, сти-
лю ведення поєдинку, виконувати 
атакуючі чи маневрувальні дії, 
захисти, контратаки, тощо. Для 
цього виду реакції нами обрана 
низка характерних показників 
власне: час реакції, кількість точ-
них відтворень, випереджень та 
запізнень із розрахунком їх серед-
ніх значень.

За показниками часу реакції 
на рухомий об’єкт як у високок-
валіфікованих, так у кваліфікова-
них спортсменок спостерігаєть-
ся в цілому випередження дії на 
подразник (-1,23 мс та -1,34 мс 
відповідно). При цьому кількість 
точних відтворень на недостовір-
ному рівні (р>0,05) більш харак-
терна для висококваліфікованих 
спортсменок (різниця 2,68 рази, 
24,12%). Число випереджень −  
так само як і середній їх час, які 
мали місце, також суттєво не від-
різнялися та перебували в діапа-
зоні 0,70 рази (2,69% при р>0,05) 
та 12,23 мс (13,34% при р>0,05). 

Водночас кількість запізнень, 
яких припускалися фехтуваль-
ниці-шпажисти, мала достовірну 
відмінність на користь менш ква-
ліфікованих спортсменок (12,69 
проти 9,31 рази при р≤0,05), що 
у поєднанні із середнім часом за-
пізнення (80,98 проти 60,16 мс 

при р>0,05) створює актуальний 
напрям для корекції навчально-
тренувального процесу кваліфі-
кованих спортсменок у фехтуван-
ні на шпагах.

За підсумками аналізу резуль-
татів тестування реакції на рухо-
мий об’єкт можна стверджува-
ти, що за більшістю показників 
(окрім кількості запізнень) не 
спостерігається суттєвих відмін-
ностей (р>0,05) між висококвалі-
фікованими та кваліфікованими 
фехтувальницями-шпажистками. 
Це, на наш погляд, спричинено, 
із однієї сторони, обережністю та 
вивіреністю прийняття рішення 
висококваліфікованими спортс-
менками з іншої – наближенням 
до оптимально-високого рівня 
підготовленості за цим показни-
ком кваліфікованих фехтуваль-
ниць-шпажисток.

Проведена діагностика сили 
нервових процесів шляхом ви-
мірювання динаміки темпу рухів 
кисті фехтувальниць-шпажисток 
різної кваліфікації дозволила нам 
встановити, що за тестовою ме-
тодикою «тепінг-тест» спостері-
гаються достовірні відмінності, 
що проявляються у більших ре-
зультатах висококваліфікованих 
спортсменок 435,23 проти 320,66 
ударів за 60 с. Це підтверджено 
також частотою, яку продемон-
стрували спортсмени під час ви-
конання вправи (7,45 проти 5,66 
Гц). Таким чином, висококвалі-
фіковані спортсменки показують 
більшу силу нервових процесів, 
що відображає можливості до 
спеціальної витривалості в обра-
ному видів спорту. Так, ці спортс-
менки мають на проаналізовано-
му етапі дослідження сильнішу 
нервову систему, яка, відповідно, 
здатна витримувати більш інтен-
сивні й тривалі навантаження, 
ніж кваліфіковані спортсменки, 
у яких виявилася слабша нервова 
система.

Наступними кроками у харак-
теристиці рівня розвитку психо-
фізичних якостей фехтувальниць-
шпажисток різної кваліфікації та 

їх порівнянні були встановлені 
показники, пов’язані з узгодже-
ністю і вивіреністю рухів. Вони 
виконані за допомогою викорис-
тання методик «Контактної тре-
морометрії» і «Контактної коор-
динаціонометрії за профілем», 
призначені для вимірювання точ-
ності управління рухами при ви-
рішенні рухових завдань.

Визначення цієї групи по-
казників дозволило нам допов-
нити існуючі наукові дані, що 
пов’язане із відмінностями ре-
зультативності фехтувальниць-
шпажисток різної кваліфікації 
у методиках із треморографії та 
координаціонометрії. Так, у ва-
ріанті контрольної вправи із кор-
динаціонометрії спостерігається 
передбачувана ситуація, за якою 
висококваліфіковані спортсменки 
демонструють кращі результати. 
Різниця склала за часом подолан-
ня стандартного профілю 8,69 с 
(25,46% при р≤0,05) та за кількіс-
тю помилок 5,20 рази (39,64% при 
р>0,05). Це вказує на кращу дина-
мічну здатність до координації, 
зумовлену поточними і постій-
ними особливостями нервової 
системи, оскільки саме з нервової 
системи починається управління 
рухами тіла і здійснюється сен-
сорний контроль за ними.

Зафіксовано неочікувану та, 
на перший погляд, парадоксальну 
ситуацію, при якій у результатах 
методики «контактної треморо-
метрії» як у випадку більшого, 
так й меншого діаметра прорі-
зу кола перевага залишилася на 
боці кваліфікованих фехтуваль-
ниць-шпажисток. Для «великого 
кола» різниця склала 1,88 рази 
(47,30%) при несуттєвих відмін-
ностях (р>0,05). Водночас, за по-
казниками «малого кола» перева-
га виявилася суттєвою (р≤0,05) та 
склала близько 150%. Пояснення 
отриманих результатів і перева-
ги кваліфікованих спортсменок 
можна знайти у специфіці зма-
гальної діяльності, яка не перед-
бачає значного обсягу статичної 
утримуючої роботи м’язів верх-
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Таблиця 1
Показники психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації

№ Показник
Високо-

кваліфіковані
(n = 13)

Кваліфіковані
(n = 32)

Відмінності
pАбсолютне 

значення %

1. Координація по профілю, (с) 25,46±5,25 34,16±5,61 -8,69 -25,46 ≤0,05
помилки (рази) 11,77±7,99 16,97±7,97 -5,20 -39,64 >0,05

2. «Велике коло» (15 с), помилок (рази) 5,85±7,48 3,97±1,60 1,88 47,30 >0,05
3. «Мале коло», (15 с), помилок (рази) 24,38±15,09 9,66±5,53 14,73 152,53 ≤0,05
4. Проста зорово-моторна реакція (мс) 216,38±19,49 205,06±14,50 11,32 5,52 >0,05

помилок (рази) 1,62±1,43 4,16±1,94 -2,54 -61,13 ≤0,05
5. Реакція вибору (мс) 303,46±30,89 321,50±47,59 -18,04 -5,61 >0,05

помилок (рази) 2,38±1,49 7,22±2,72 -4,83 -66,97 ≤0,01
6. Реакція розрізнення (мс) 343,38±35,53 348,41±32,02 -5,02 -1,44 >0,05

помилок (рази) 4,54±1,5 6,88±1,70 -2,34 -33,99 ≤0,05
Реакція на рухомий об’єкт (мс) -1,23±3,09 -1,34±2,15 0,11 -8,56 >0,05
точних відтворень (рази) 13,77±3,6 11,09±4,40 2,68 24,12 >0,05
випереджень (рази) 26,92±6,09 26,22±4,04 0,70 2,69 >0,05
середнє (мс) -79,46±28,08 -91,69±23,09 12,23 -13,34 >0,05
запізнень (рази) 9,31±3,96 12,69±4,34 -3,38 -26,64 ≤0,05
середнє(мс) 60,16±23,64 80,98±42,51 -20,82 -25,71 >0,05

7. Тепінг тест, дотиків (рази) 435,23±48,28 320,66±53,32 114,57 35,73 ≤0,05
Частота (Гц) 7,45±1,07 5,66±0,96 1,79 31,60 ≤0,05

ніх кінцівок. Навпаки, рухові дії 
у змагальній діяльності перед-
бачають значну кількість дій, що 
пов’язані із динамічною роботою 
та підвищеною вимогою точнос-
ті стосовно неї. Це, відповідно, 
дозволило зафіксувати дискрет-
ність у проявах «контактної тре-
морометрії» та «контактної ко-
ординаціонометрії за профілем» 
фехтувальницями-шпажистками 
високої кваліфікації та спортс-
менками на етапі спеціалізованої 
базової підготовки.

Висновки. Кваліфікаційно-де-
терміновані особливості психофі-
зичної підготовленості полягають 
у перевазі в розвитку психофізич-
них якостей високо-кваліфікованих 
спортсменок стосовно меншої кіль-
кості помилок при виконанні тес-
тових методик, пов’язаних із про-
явами простої та складних реакцій 
(26,64−66,97% при р≤0,05−0,01) 

за відсутності суттєвих відмін-
ностей стосовно часу цих реакцій 
(5,61−8,56% при р>0,05). 

Присутня диференціація під-
готовленості пов’язана із перева-
гою кваліфікованих спортсменок 
за показниками контактної тре-
морографії (47,30−152,53 % при 
р≤0,05) та висококваліфікованих 
– контактної координаціонометрії 
(25,46–39,64% при р≤0,05) та сут-
тєвій перевазі у силі нервової сис-
теми за показниками тепінг тесту 
(31,60-35,73 при р≤0,05).

Перспективи подальших до-
сліджень передбачають визна-
чення структури результативно 
значущих показників психофізич-
них якостей фехтувальниць-шпа-
жисток різної кваліфікації.

Література:
1. Бріскін Ю.А. Оцінювання 

готовності спортсмена до 

оптимального рішення в ва-
ріативних конфліктних ситу-
аціях спортивного двобою / 
Ю.А. Бріскін // Конфліктоло-
гічна експертиза : теорія і ме-
тодика. – К., 1997. – С. 109–115.

2. Бріскін Ю. Спеціальні трена-
жерні пристрої у техніко-так-
тичній підготовці фехтуваль-
ників / Ю. Бріскін, М. Пітин, 
З. Семеряк // Фізична культу-
ра, спорт та здоров’я нації: Зб. 
наук. праць. – Вінниця, 2013. 
– Вип. 16. – С. 93−100. 

3. Войтов В.Г. Психологическая 
обусловленность успешности 
соревновательной деятельно-
сти юных фехтовальщиков на 
саблях / В.Г. Войтов, А.Д. Мов-
шович, Ю.Я. Рыжонкин // Фех-
тование : сборник статей. М.: 
ФиС, 1984. − С. 21−22. 

4. Гамалий В.В. Координа-
ция мышечных напряжений 



124

как составляющая техники 
двигательных действий чело-
века / В.В. Гамалий // Наука в 
олимпийском спорте. – 2008 – 
№1. – С. 102−105.

5. Голомазов С.В. Кинезиология 
точностных действий человека 
/ С.В. Голомазов. – М. : Спор-
тАкадемПресс, 2003. – 228 с.

6. Пітин М. Теоретична підго-

товка в спорті : монографія / 
Мар’ян Пітин. – Л. : ЛДУФК, 
2015. – 372 c.

7. Сивицкий В. Моделирование 
принятия решений в спорте / 
В. Сивицкий // V Междунар. 
науч. конгр. “Олимпийский 
спорт и спорт для всех”: тез. 
докл. – Минск.: БГАФК, 2001. 
– С. 476.

8. Technical devices of 
improvement the technical, 
tactical and theoretical training 
of fencers / Briskin Y., Pityn M., 
Zadorozhna O., Smyrnovskyy 
S., Semeryak Z. // Journal of 
Physical Education and Sport. 
– Pitesti, 2014. – № 3. − Р. 
337−341. 


