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Анотація. Еволюція змагальної діяльності у фехтуванні, неможливість збільшення обсягів та 
інтенсивності тренувальних навантажень фехтувальників на шпагах зумовлює пошук нових шляхів 
та резервів до вдосконалення різних сторін підготовленості фехтувальників на шпагах. Метою на-
шого дослідження було визначити психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах на 
етапі попередньої базової підготовки. У результаті дослідження було визначено психофізіологічні 
характеристики фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки за показниками простої 
зорово-моторної реакції, реакції розрізнення, реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт та стійкості 
до перешкод. Фехтувальники на шпагах на етапі попередньої базової підготовки мають високий 
рівень простої зорово-моторної реакції, реакції вибору та реакції розрізнення, а також стійкості до 
перешкод. Визначені характеристики можуть бути використані як модельні параметри фехтуваль-
ників на шпагах на етапі попередньої базової підготовки.

Ключові слова: психофізіологія, фехтування, фехтувальники на шпагах, етап попередньої ба-
зової підготовки.
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Abstract. Evolution of fencing as a kind of sport, changes in the rules of fencing competitions pre-
determined the process of fencers competitive activities. In recent years the athletes representing the 
nations that have been considered uncompetitive until now, begin to provide competition in fencing 
to traditionally strong countries. Thus, currently, athletes from Korea, China, Egypt, Venezuela, Tunisia, 
Argentina, Japan and other nations every now and then offer competition to the athletes from Italy, 
France, Hungary, Ukraine, Germany, the USA and Russia. At the same time the evolution of competitive 
activities in fencing provoked the development of a system of training for competitive activities. Since it 
has occurred impossible to increase the volume and the intensity of practice load for fencers, a problem of 
finding new ways and provisions has cropped up how to improve various aspects of fencers proficiency.

The aim of our study was to determine the psycho-physiological characteristics of epee fencers at the 
stage of preliminary basic training. The experiment was carried out with the help of a special-purpose 
complex for psycho-physiological testing «Neurosoft-psychotest». The research involved 40 epee fencers 
at the stage of preliminary basic training. As a result of the study, psychophysiological characteristics 
of fencers were identified at the stage of preliminary basic training, according to indicators: simple vi-
sual-motor reaction, separation reaction, selection reaction, reaction to a moving object and resistance 
to obstacles.
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It was determined that epee fencers at the stage of preliminary basic training have a high level of simple 
visual-motor reaction, the reaction of choice and the separation reaction, they are also characterized by 
the balance of nervous processes, the strength of the nervous system and high concentration of atten-
tion. In addition, epee fencers at the stage of preliminary basic training have a high level of resistance to 
obstacles, which allows them to perform long-term work, not depending on changes in the environment.

The specified characteristics can be used for model parameters of epee fencers at the stage of pre-
liminary basic training.

Keywords: psychophysiological characteristics, fencing, epee fencers, preliminary basic training.

Постановка проблеми. За останні роки значно 
зросла кількість країн, спортсмени яких претен-
дують на перемогу в чемпіонатах світу та Олім-
пійських іграх. Конкурентами традиційно сильних 
фехтувальників Італії, Франції, Німеччини, Росії, 
Угорщини щоразу частіше стають спортсмени 
Польщі, Куби, США, України, Румунії, Кореї, Ки-
таю, Австрії та інших країн [1]. Поряд із тим не-
можливість збільшити обсяги та інтенсивність 
тренувальних навантажень фехтувальників на 
шпагах зумовлює пошук нових шляхів та резервів 
до вдосконалення різних сторін підготовленості 
фехтувальників на шпагах [1].

У спортивних єдиноборствах та зокрема у фех-
туванні психофізіологічні характеристики спорт-
сменів впливають на результативність змагальної 
діяльності, отже, є і резервом до вдосконалення 
підготовки фехтувальників та підвищення резуль-
тативності змагальної діяльності у фехтуванні [6].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У наукових дослідженнях в Україні та поза її ме-
жами увагу науковців було сконцентровано на 
таких питаннях: моделювання процесу техніко- 
тактичної підготовки фехтувальників, досліджен-
ня обсягів ефективності та результативності тех-
ніко-тактичних дій фехтувальників [4], критеріїв 
вибору способу керування зброєю [3], підготовки 
юних фехтувальників, взаємозв’язку фізичної та 
теоретичної підготовки з техніко-тактичною під-
готовкою фехтувальників.

Водночас в актуальних наукових дослідженнях 
стосовно змагальної діяльності фехтувальників 
на шпагах не акцентовано на психофізіологічних 
характеристиках фехтувальників. Отже, постає 
необхідність дослідження психофізіологічних 
характеристик фехтувальників на шпагах задля 
підвищення ефективності змагальної діяльності.

Мета дослідження – визначити психофізіоло-
гічні характеристики фехтувальників на шпагах 
на етапі попередньої базової підготовки.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та 
узагальнення, документальний метод, вимірю-
вання, методи математичної статистики.

Під час дослідження виміряно психофізіологічні 
параметри фехтувальників на шпагах на етапі 

попередньої базової підготовки. Дослідження 
проводили використовуючи комп’ютерний комп-
лекс для психофізіологічного тестування «Ней-
рософт-психотест». У дослідженні взяли участь 
35 фехтувальників на шпагах на етапі попередньої 
базової підготовки (див. табл. 1).

Зокрема було здійснено вимірювання про-
стої зорово-моторної реакції (ПЗМР), реакції 
розрізнення, реакції вибору, реакції на рухомий 
об’єкт, силової витривалості кисті та стійкості до 
перешкод.

Проста зорово-моторна реакція – це елемен-
тарний вид реакції людини на подразник. Про-
ста зорово-моторна реакція складається із двох 
компонентів: сенсорного та моторного. Швид-
кість простої зорово-моторної реакції залежить 
від часу, витраченого на проходження цих двох 
етапів. Загальну швидкість простої зорово-мотор-
ної реакції зумовлюють анатомічні особливості 
аналізатора, властивості нервових процесів, пси-
хофізіологічний стан організму та рухливо-коор-
динаційний потенціал обстежуваного. Проста 
зорово-моторна реакція лежить в основі інших 
цілеспрямованих адаптаційних реакцій організ-
му людини, тому завдяки показнику швидкості 
простої зорово-моторної реакції людини мож-
на зробити висновок щодо часових параметрів 
складних реакцій організму людини.

Вимірювання простої зорово-моторної реак-
ції полягало у визначенні реакції на світловий 
подразник через натискання кнопки на пульті 
комплексу для психофізіологічного тестування 
«Нейрософт-психотест».

При визначенні реакції розрізнення спортсмен 
мав натиснути кнопку на пульті комплексу для 
психофізіологічного тестування «Нейрософт-пси-
хотест» лише при одному, заздалегідь відомому, 
світловому сигналі, при цьому не реагуючи на 
інші світлові сигнали.

Також для дослідження рухливості нервових 
процесів у центральній нервовій системі було ви-
значено показник за методикою «реакція вибору». 
Вимірювання цієї реакції полягало в натисненні 
кнопок на пульті комплексу для психофізіоло-
гічного тестування «Нейрософт-психотест». При 
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цьому колір кнопки на пульті мав збігатися з ко-
льором світлового сигналу.

Стійкість до перешкод – це властивість уваги, 
яка відображає властивості людини протистояти 
впливу фонових подразників (перешкод) при 
сприйнятті об’єкта [4]. Якщо є висока стійкість до 
перешкод, людина може довго зосереджувати 
увагу на певному об’єкті або ж виконувати роботу, 
незалежно від зміни умов довкілля. При низькому 
показникові стійкості до перешкод людина спро-
можна довго концентруватися на об’єкті або ж 
виконувати роботу лише коли немає звукових 
та світлових перешкод [4]. Ми оцінили стійкість 
до перешкод фехтувальників на шпагах на ета-
пі попередньої базової підготовки, зіставивши 
результати вимірювання простої зорово-мотор-
ної реакції на заздалегідь відомий подразник 
та результати реакції на той самий подразник із 
перешкодами, поява яких не відома заздалегідь.

Вимірювання силової витривалості кисті поля-
гало у прояві максимальної сили на динамометрі 
комп’ютерного комплексу для психофізіологіч-
ного тестування «Нейрософт-психотест», а після 
цього прояві 75 % від максимального показника 
протягом 15 секунд.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У фехтувальників на шпагах на етапі попередньої 
базової підготовки показник швидкості простої 
зорово-моторної реакції становить 232,0 мс, 
а це відповідає високому рівню простої зорово- 
моторної реакції. Також для фехтувальників на 
шпагах на етапі попередньої базової підготовки 

характерна мала кількість помилок при реалізації 
цього виду реакції, що становить 1,7 помилки 
у середньому. Показник точності простої зоро-
во-моторної реакції свідчить про стійкість уваги 
фехтувальників на шпагах, а це зумовлене врів-
новаженістю нервових процесів.

Поряд із тим під час дослідження задля визна-
чення врівноваженості нервових процесів фехту-
вальників на шпагах на етапі попередньої базової 
підготовки проаналізовано показники реакції 
на рухомий об’єкт. Зокрема фехтувальникам на 
шпагах на етапі попередньої базової підготовки 
притаманна висока точність реакції на рухомий 
об’єкт, яка дорівнює 60 %. Також кількість випере-
джень становить 30 %, а кількість запізнень – 10 %. 
Ураховуючи ці показники, можна стверджувати 
про врівноваженість нервових процесів із пере-
важанням збудження.

Визначення показників реакції розрізнення 
було здійснене для вимірювання рухливості не-
рвових процесів у центральній нервовій системі 
фехтувальників на шпагах на етапі попередньої 
базової підготовки. Отже, середній показник ре-
акції розрізнення фехтувальників на шпагах на 
етапі попередньої базової підготовки становить 
328,3 мс (табл. 1), що є в межах норми та відповідає 
середньому значенню цього показника. Для такого 
показника характерний проміжний тип між інерт-
ним та рухливим типом вищої нервової діяльності. 
Незначна кількість помилок при реалізації реакції 
розрізнення свідчить про силу нервових процесів 
та високий рівень концентрації уваги [6].

Таблиця 1
Показники психофізіологічних характеристик фехтувальників на шпагах 

на етапі попередньої базової підготовки

№ Показник Результат n=40

1
ПЗМР (мс) 232,0 (± 31,4)

К-сть помилок 1,7

2

Реакція вибору 356,0 (± 27,9)

К-сть помилок: – на основний колір; 1,8

                               – на другорядний колір 2,0

3
Реакція розрізнення (мс) 328,3 (± 26,5)

К-сть помилок 0,25

4

Стійкість до перешкод (мс) 295,8 (± 23,2)

К-сть випереджень 2,5

К-сть запізнень 0,4

5

Реакція на рухомий об’єкт:

К-сть точних реакцій 60 %

К-сть випереджень (мс) 30 %

К-сть запізнень (мс) 10 %

6 Силова витривалість кисті 91 % (±5 %)
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Середній показник реакції вибору фехтувальни-
ків на шпагах на етапі попередньої базової підготов-
ки становить 356,0 мс, що є в межах норми та вказує 
на проміжний тип між інертним та рухливим типом 
вищої нервової діяльності. Середнє квадратичне 
відхилення на рівні ±27,9 мс свідчить про врівно-
важеність нервових процесів фехтувальників на 
шпагах на етапі попередньої базової підготовки, 
а висока точність реакції вибору – про силу нерво-
вих процесів та високу концентрацію уваги.

Також у фехтувальників на шпагах на етапі 
попередньої базової підготовки спостерігаємо 
високу стійкість до перешкод при реакції на рівні 
295,8. Поряд із тим мала кількість помилок свід-
чить про врівноваженість нервових процесів та 
високу концентрацію уваги.

Для визначення сили нервової системи, а також 
силових показників витривалості кисті здійснено 
вимірювання за методикою «оцінка силової витри-
валості кисті». Зокрема, визначено, що показник 
силової витривалості кисті фехтувальників на шпа-
гах на етапі попередньої базової підготовки стано-
вить 91 %, а це відповідає високому показникові.

Висновки. Одним із актуальних напрямів су-
часних досліджень у спорті є визначення психофі-
зіологічних характеристик спортсменів на різних 
етапах багаторічної підготовки.

Інформативними показниками психофізіологіч-
них характеристик фехтувальників на шпагах на 
етапі попередньої базової підготовки є показники 
простої зорово-моторної реакції, реакції розріз-
нення, реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт 
та стійкості до перешкод.

Окреслено психофізіологічні характеристики 
фехтувальників на шпагах на етапі попередньої 
базової підготовки за показниками: простої 
зорово- моторної реакції, реакції розрізнення, 
реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт та стій-
кості до перешкод.

Виявлено, що фехтувальники на шпагах на 
етапі попередньої базової підготовки мають ви-
сокий рівень простої зорово-моторної реакції 
(231,0±31,4), реакції вибору (356,0±27,9) та ре-
акції розрізнення (295,8±23,2), також їм прита-
манні врівноваженість нервових процесів, сила 
нервової системи та висока концентрація уваги. 
Поряд із тим фехтувальники на шпагах на етапі 
попередньої базової підготовки стійкі до пере-
шкоді, це дає їм змогу виконувати тривалу роботу, 
незалежно від зміни умов довкілля.

Окреслені характеристики можна використо-
вувати як модельні параметри фехтувальни-
ків на шпагах на етапі попередньої базової 
підготовки.
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