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План 

 

1. Основні завдання, які вирішуються у процесі спортивного тренування: 

2.Засоби і методи спортивного тренування. 

3.      Зміст видів підготовки 

         а) технічна б) тактична в) фізична г) теоретична д) психологічна 

 

1. Мета, основні завдання та зміст тренування фехтувальників. 

Метою спортивного тренування є досягнення максимально можливого 

для цього індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичної 

і психологічної підготовленості, зумовленого специфікою виду спор- 

ту і вимогами досягнення максимально високих результатів у змагальній 

діяльності. 

Мета визначає дії. Тренувальний процес має відповісти на питання 

“для чого?”. Правомірність такого питання випливає з поняття, що вся 

діяльність спортсмена будується для досягнення визначеної мети. 

На підставі того, що мета може мати подвійну суть, тобто визначатися 

як зовнішнім середовищем, так і внутрішніми потребамисуб’єкта, бажаною є 

наявність їхнього збігу. 

Отже, припустимо, що мету нам поставили ззовні. За яких умовми 

почнемо її досягати? Чи вдасться нам її досягти – питання інше. 

Насамперед мета повинна бути суб’єктивно привабливою, бути 

продуктом індивідуальних бажань, схильностей, інтересів. 

Друга умова – мета повинна бути принципово досяжною, тобто 

вона повинна відповідати і реальній ситуації, і нашим можливостям. 

Наступне, мета повинна бути не лише принципово досяжною, 

вона повинна мати максимальну чіткість і стійкість. Щоб діяль 

ність була продуктивною і приносила внутрішнє задоволення, мета 

повинна 

мати стабільність. 

І нарешті, четверта умова – “вартість” досягнення мети – витрати 

часу, ресурсів, енергії і так далі. У спортивній діяльності вважають 

ресурсами спортсменів, тренерів, матеріально-технічне й наукове 

забезпечення, технічні засоби, вільний час, природні умови тощо. 

У спорті вибір мети пов’язаний із відмовою від інших можливостей, 
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а ця відмова може виявитися занадто високою ціною. 

 Основні завдання, які вирішуються у процесі спортивного тренування: 

- засвоєння техніки і тактики фехтування; 

- забезпечення необхідного рівня розвитку рухових якостей, 

можливостей функціональних систем організму, які несуть основне 

навантаження на заняттях фехтуванням; 

- виховання необхідних моральних та вольових якостей; 

- забезпечення необхідного рівня спеціальної психологічної 

підготовленості; 

- надбання теоретичних знань і практичного досвіду, необхідних для 

успішної тренувальної та змагальної діяльності; 

- комплексне удосконалення та виявлення у змагальній діяльності 

різноманітних сторін підготовленості фехтувальника. 

Вказанні завдання у найбільш загальному вигляді визначають основні 

напрямки спортивного тренування:, технічної, тактичної, фізичної 

психологічної і теоретичної. 

2. Засоби і методи спортивного тренування. 

Засоби спортивного тренування – різноманітні фізичні вправи, які 

безпосередньо та опосередковано впливають на удосконалення 

майстерності спортсмена. Склад засобів спортивного тренування 

формується з урахуванням особливостей виду зброї. Крім суто 

змагальних, у тренувальному процесі використовують відповідно 

основні групи вправ: 

- вправи, які за змістом найбільш повно співпадають зі змагальними – 

тобто тренувальні форми змагального напрямку; 

- Вправи, які за структурою рухів і проявом рухових якостей близькі до 

змагальних – спеціально-підготовчі; 

- Вправи, які суттєво відрізняються від змагальних як за формою так і за 

характером прояву специфічних рухових якостей – загально-

підготовчі. 

У сучасному спортивному тренуванні широко використовують 

різноманітні тренажерні пристрої, як засоби інтенсифікації та 

конкретизації розвитку рухових якостей, диференційованого освоєння 

структур та удосконалення характеристик техніки спортивних вправ. 

Існують тренажери полегшуючого напрямку і спрямовані вони на 

засвоєння окремих елементів техніки прийомів. 
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Для розвитку рухових якостей використовують тренажери вибіркового 

розвитку окремих рухових якостей для конкретних м’язових груп, або 

конкретних м’язів.  У технічній підготовці використовуються тренажерні 

пристрої які дозволяють виконувати змагальну вправу в полегшених 

умовах, а також тренажери, що стимулюють виконання змагальної вправи 

– різноманітні механічні та електронні прилади. 

Спеціально-підготовчі вправиможуть носити допоміжний або 

удосконалюючий  характер. Так, при оволодінні спортивною технікою, або 

техніко-тактичними характеристиками змагальної діяльності можливе 

використання імітаційних і допоміжних вправ.  

Імітаційні вправи можуть бути близькими за структурою і окремими 

характеристиками техніки, але відрізняються параметрами динамічних 

характеристик та інтенсивністю прояву рухових якостей. 

Допоміжні спеціально-підготовчі вправи, навпаки, можуть за 

інтенсивністю відповідати інтенсивності змагальних вправ, а за структурою 

рухів різко відрізняються. Так, наприклад, використання в різних видах 

спорту циклічних вправ для розвитку витривалості та швидкості; розвиток 

спеціальної сили з допомогою вправ з обтяженням та інші. При підборі 

спеціально-підготовчих вправ удосконалюючого характеру велике значення 

для позитивного переносу навичок і якостей мають обрані режими роботи 

м’язів та ритм виконання вправи, адекватні режиму змагальної вправи. 

Велике значення ля удосконалення спортивної майстерності мають 

тренувальні форми змагальної вправи. Тут є вагомою фантазія тренера і 

спортсмена: різноманітні початки і закінчення вправи. Включення 

додаткових елементів у різні структури вправи, зміна ритмових акцентів, 

виконання вправи в різні сторони та з різними додатковими рухами. 

Методи спортивного тренування 

Під методами, які застосовуються в спортивному тренуванні, слід 

розуміти способи взаємодії тренера і спортсмена, які допомагають 

спортсмену оволодіти знаннями, вміннями та навичками, розвивають 

необхідні фізичні та психічні якості, формують етичні норми поведінки, 

світогляд. Всі методи умовно поділяють та три групи: словесні, наочні, 

практичні. В процесі спортивного тренування методи застосовують в різних 

сполученнях. Кожний метод використовують гне стандартно, а 

пристосовуючи до конкретних вимог, обумовлених особливостями 

спортивної підготовки. При  доборі методів треба слідкувати за тим. Щоб 

вони  відповідали чітко поставленим завданням, загальнодидактичним 

принципам, а також спеціальним принципам підготовки спортсмена, 

віковим і статевим особливостям, кваліфікації і підготовленості. 
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До словесних методів відносять розповідь, пояснення, бесіду, лекцію, 

аналіз і обговорення. Ефективність тренувального процесу здебільшого 

залежить від вмілого використання вказівок і команд, зауважень, словесних 

оцінок і роз’яснень.   

Наочні методи значною мірою обумовлюють дієвість процесу 

тренування. До них, насамперед, слід віднести методично правильний показ 

окремих вправ та їх елементів, який проводить тренер. Широко 

застосовують демонстрацію учбових фільмів, перегляд відеозаписів.  

Тренування практичними методами має такі різновиди: суворої 

регламентації, ігровий та змагальний метод. Основною характерною 

особливістю методу суворої регламентації є чітка регламентація обсягу та 

інтенсивності навантаження, обсягу та характеру відпочинку між 

виконаннями тренувального навантаження. 

Важливим показником, який визначає структуру практичних методів 

тренування, є те, чи має вправа у процесі одноразового використання даного 

методу безперервний характер, чи надається з інтервалами для відпочинку; 

виконуються в рівномірному (стандартному) чи перемінному  (варіюючому) 

режимі. Розрізняють дві групи різновидів методу суворої регламентації: 

безперервний і неперервний. Безперервний метод відрізняється 

одноразовим безперервним виконанням навантаження. При цьому 

інтенсивність навантаження може бути рівномірною або перемінною. 

Перервний метод – це повторне та інтервальне виконання. Вони 

відрізняються суворою регламентацією інтенсивності навантаження, часу і 

характеру відпочинку.  

Ігровий методпозитивно впливає на виховання ініціативності, 

сміливості, наполегливості, рішучості, впевненості у досягненні мети. 

Висока емоційність сприяє полегшенню перенесення великих тренувальних 

навантажень. Характерними особливостями ігрового методу є : сюжетна 

організація виконання виконання вправ, різноманітність засобів досягнення 

мети, індивідуалізація шляху досягнення мети, самостійність та 

ініціативність у виконанні вправ. Комплексний характер діяльності, 

можливість прийняття колективного рішення. Перераховані особливості 

позитивно впливають на підвищення емоційності при виконанні 

тренувальних вправ. 

Змагальний метод передбачає уніфікацію правил виконання вправ, 

обов’язкову впорядкованість суперництва ( для чого може бути використана 

пільга – фора, що може бути надана слабкому спортсменові у вигляді 

початкової переваги в обсязі, або інтенсивності виконуваної вправи, 

більшому інтервалові відпочинку). При виконанні вправ з використанням 
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змагального методу доцільно встановлювати різноманітні заохочування 

переможців, що сприяє більш емоційному виконанню вправ. Слід 

підкреслити, що ігровий і змагальний методи  вправи – це не гра і не 

змагання в конкретному їх розумінні. Це використання в тренувальному 

процесі компонентів, характеристик гри і змагання з метою більш 

доцільного та емоційного виконання вправ, методу суворої регламентації. 

Так, застосування ігор не обмежується вирішенням лише завдань 

підвищення рівня підготовленості спортсменів. Це також і засіб активного 

відпочинку, переключення на інший вид діяльності, що дозволяє 

підтримуючи досягнений рівень підготовленості, позитивно впливати на 

ефективність, адаптаційних і відновлювальних процесів. Всі різновиди 

методу вправи можуть використовуватися в кожному з розділів тренувань: 

технічний, тактичний, фізичний та психологічний. 

3. Зміст видів підготовки 

Технічна підготовка. 

 Оволодіння певним складом засобів ведення поєдинків, удосконалення 

рухливих компонентів їх виконання, складають основний зміст технічної 

підготовки фехтувальників. В цьому процесі створюються також і 

передумови ефективного використання засобів і методів тактичної і 

психологічної підготовки. Разом з тим, удосконалення спеціалізованих рухів 

протікає паралельно з підвищенням рівня рухових якостей. Багаторазові 

повторення різних рухів зброєю і пересування, характерні для тренування 

фехтувальників, складають розширені можливості для підвищення технічної 

підготовки. Закономірності оволодіння руховими навичками диктують 

необхідність певних педагогічних установок на окреме  удосконалення 

деталей технічних прийомів, або цілісне виконання окремих дій. Вправи , 

направлені на удосконалення техніки доцільні в кожному занятті, або в 

індивідуальному уроці. Об’єми  їх та конкретне завдання диктується 

завданнями етапу та періоду річного циклу, індивідуальними особливостями 

учнів, рівнем розвитку їх рухових якостей.  

На початку кожного сезону вправам технічного напрямку потрібно 

відводити ведуче місце з метою прискорення технічного оснащення, рухових 

якостей  і підвищення зорових реакцій і тактильних відчуттів.  З 

приближенням змагань більше уваги відводиться фехтувальним поєдинкам. 

Однак, засоби технічної підготовки зберігаються у певному об’ємі (особливо 

після змагань) для відновлення рівня виконання прийомів і дій та зниження 

психічної напруги занять. Удосконалення засобів ведення поєдинків 
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забезпечує паралельне оволодіння комплексом спеціалізованих умінь 

залежних від прояву простих і складних рухових реакцій, відчуття простору і 

часу в процесі протікання взаємодій з суперником  у поєдинках. Це все веде 

до відпрацювання специфічних якостей – «відчуття зброї», «відчуття часу», 

«відчуття дистанції», які разом з техніко-тактичною підготовленістю 

складають «відчуття бою». 

Кожний різновид бойових дій має самостійне значення у тренуванні 

фехтувальників. Тому, їх удосконалення повинно протікати протягом усіх 

етапів спеціальної підготовки з урахуванням фактору складності, які 

витікають з різної ступені готовності до виконання дій (навмисних, 

експромтних, навмисно-експромтних). Досягнення спортсменами 

оптимальних параметрів рухів залежить від швидкості їх власних дій та 

певної дистанції. Тому засвоєння прийомів і дій повинно проходити з такою 

швидкістю і з такої дистанції, яка дозволяє спортсмену своєчасно 

взаємодіяти з партнером (тренером) і зберігати технічний рівень рухів 

зброєю та пересування. Поступово удосконалення технічних прийомів і 

бойових дій ускладняється вимогами до маневрування, досягненню 

максимальної довжини рухів, нападу та відступу, використання дистанції та 

амплітуди рухів зброєю. Полегшення та удосконалення вправ досягається 

підбором бойових дій та ситуацій, а також зміни характеристик дій партнера 

(тренера) зброєю та вихідних дистанцій. На початку кожного спортивного 

року доцільно приділяти увагу закріпленню загальної бази спортивної 

підготовленості, підвищенню спеціалізованої прояву різних реакцій на 

підставі розширення кола прийомів і дій. Поступово збільшувати об’єм 

матеріалу, який направлений на удосконалення засобів та розкриття 

максимальних можливостей фехтувальника у поєдинках. Показники 

спеціалізованих проявів рухових реакцій характеризують технічну 

підготовленість фехтувальника та можливостей оволодіння  певними 

бойовими засобами. Тому, кожен вид дії та типова комбінації, насамперед, 

удосконалюється самостійно, без взаємозв’язку з іншими діями. 

Дотримування цього принципу доцільно для засвоєння кожного нового 

засобу, та випробовування технічних прийомів та бойових дій після перерв та 

під час відновлення після основних змагань. Принципова послідовність 

удосконалення технічних прийомів і бойових дій в плані прояву різних 

реакцій, наступна: удосконалення обумовлених прийомів і дій, далі з 

вибором іта переключенням. Вона доцільна і як метод підвищення якісних 

вимог тренування, відновленню технічної підготовленості фехтувальника. 
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Засвоєння різних просторово-часових параметрів іде за окремим 

удосконаленням кожного з видів дій, а також в об’єднання їх у комбінації. 

Бойова стійка та пересування. Увага до зберігання головних деталей 

бойової стійки не повинна послаблятися незважаючи на певний рівень 

кваліфікації фехтувальника. Це може призвести до прояву небажаних 

відхилень. Спочатку спортсменові програмуються  конкретні завдання на 

зберігання бойової стійки в момент пересувань, після виконання атак, 

захистів з відповіддю, а потім у процесі удосконалення комбінацій бойових 

дій. У тренуванні бойової стійки слід зосередити основну увагу на засвоєння 

наступних деталей її виконання: 

- рівномірному розподілу ваги тіла на обидві ноги; 

- положення ступнів близьке до прямого кута, з напрямком ступні і 

стегна попередустоячої ноги точно на бойовій лінії без відхилення 

стегна досередини; 

- вертикальному напівпрофільному положенню тулуба; 

- діагональному напряму тазового поясу по відношенню до бойової лінії; 

- правильне збереження положення голови, та положенням ліктя, 

відхиленим до середини по відношенню до гарди; 

Пересування по фехтувальній доріжці починати з кроків уперед і назад. 

Кроки  повинні бути невеликими, чередуючи  з більш великими. 

Головними технічними деталями повинна бути прямолінійність 

переміщення, чіткість в рухах і постановці ступнів та зберігання єдиної 

відстані між ними. У подальшому доцільно варіювати поєднання малих і 

великих кроків, зміни швидкості та ритму.  

Випад.Випад є одним з найбільш суттєвим рухів при виконанні основних 

та повторних атак. Використовується випад приблизно з середньої 

дистанції. Для виконання випаду потрібно максимально задіяти в роботу 

обидві ноги. Але в підготовчих вправах до виконання його потрібно 

розділити тренування махової та поштовхової ноги окремо. Вивчати та 

удосконалювати махові рухи доцільно в положенні бойової стійки зі 

зміщенням тулуба і ваги тіла на ногу, що позаду. З цього положення, з 

підняття носка та максимального випрямлення правої ноги в коліні 

виконуються багаторазові махи, при цьому нога зупиняється у повітрі і 

знову повертається у вихідне положення. Далі, після виконання махових 

рухів, учні зосереджуються на коліні вже випрямленої ноги уперед з 

приземлення її на п’ятку, з легким перекатом на всю ступню і згинанням в 

коліні. Поштовхові рухи лівою ногою виконуються з положення звичайної 
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бойової стійки. Різким поштовхом в гомілкостопі та коліні лівої ноги 

тулуб зміщується уперед, при цьому права нога виконує вимушений крок 

уперед. Після закінчення поштовху ступня лівої ноги залишається всім 

слідом на підлозі. Далі вивчається випад у поєднанні маху та поштовху на 

малій швидкості, з поступовим її збільшенням. Випади можна поділии на 

короткі (напіввипади), середні , довгі та стрибкові. 

 Володіння зброєю.  Раціональне володіння зброєю забезпечує успіх під 

час нанесення уколів (ударів) супернику, та вміння забезпечувати захисні 

дії. У фехтуванні на шаблях удари, в порівнянні з уколами, 

застосовуються частіше в силу його більш легкого виконання у всі 

частини уражуваного простору. Уколи (удари) у різні сектори на 

тренуваннях удосконалюються на мішенях, в парах та в індивідуальних 

уроках. Паралельно з уколами (ударами) вивчаються та удосконалюються, 

відповідно, всі позиції і захисти. 

Удосконалення основних положень та пересувань. Вивчення основних 

положень та прийомів пересувань в якості окремого педагогічного 

завдання має місце на етапі початкової спеціалізації з подальшим його 

удосконаленням. У подальшому вони включаються у розминку та 

заключну частину тренування. Пересування удосконалюються на 

першому етапі з акцентом на деталі їх виконання, досягнення необхідної 

координації, зберігання правильних вихідних і кінцевих положень. 

Ускладнення вправ проводиться самостійно і в  парах. У багатолітній 

підготовці фехтувальників високої кваліфікації співвідношення в об’ємах 

застосування головних різновидів прийомів нападу, маневрування та їх 

комбінацій носять характер стабільності, що дозволяє розглядати ці 

засоби основною складовою досягнутого спортсменом рівня підготовки. 

Педагогічне завдання удосконалення основних положень і пересувань, 

використаних на тренуванні, направлені на досягнення: 

- прямолінійності рухів на полі бою уперед і назад, без коливання центра 

тяжіння у горизонтальній  площині; 

- скорочення однопорних і безопорних фаз при рухах; 

- економічність рухів – плавних переходів від одних рухів до інших без 

порушення структури рухів і кінцевих положень; 

- варіювання швидкості подолання дистанції; 

- варіювання довжини рухів на полі бою 

- стійкості рівноваги; 

- закінчення кожного з компонентів рухів; 
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- зберіганні бойової стійки при маневруванні, типового положення 

тулуба на випаді; 

- оптимальної напруги м’язів плечового поясу, шиї, озброєної руки. 

Різновиди поєднання прийомів пересувань, атакуючих, захисних та 

контратакуючих дій. Застосування в тренуванні поєднання прийомів 

пересувань наближає процес їх освоєння до умов поєдинку, адже такі 

поєднання найбільш типові в змаганнях, ніж окремі прийоми. Спочатку 

удосконалюються комбінації, одноструктурні прийоми пересувань: крок 

уперед-назад; стрибок уперед-назад; перехресний крок назад-уперед; 

перехресний крок назад-крок назад;перехресний крок назад-стрибок  

назад; та ін. Атакуючі дії без застосування зброї: випад; крок уперед-

випад; два кроки уперед-випад; крок назад – крок уперед – випад; стрибок 

уперед-випад; стрибок назад-крок уперед – випад; стрибок назад – 

стрибок уперед – випад; та ін.  

Захистні дії зброєю у поєднанні верхні з верхніми: 3а-4а; 4а-3а; 3а-5а; 5а-

3а; 4а-6а; 6а-4а; 4а-9а; 

Верхні з нижніми: 6а-7а; 6а-8а; 4а-7а; 4а-8а; 9а—8а; 9а-7а; 8а-4а; 7а-4а; 4а-

2а; 6а-2а; 4а-1а; 6а-1а; 5а-4а; 5а-3а; 5а-2а; 5а-1а; 6а-4а; 6а-2а; 5а-1а; 6а-3а; 

Удосконалення прийомів та дій. Процес удосконалення техніки 

передбачає першочергове засвоєння однотемпових прийомів і дій з 

переходом до багатотемпових. У подальшому, більш широке застосування 

у спортсменів більш широкої кваліфікації займають різнобічні комбінації 

засобів фехтування. У технічній підготовці потрібно враховувати, що 

ініціатива початку сутички є фактором,  визначаючим бойову ситуацію, 

полегшуючим, або ускладнюючим виконання прийомів, дій. Наприклад, 

легше виконувати уколи (удари), зміни позицій, пересування, атаки за 

власною ініціативою фехтувальника, ніж виконувати ті ж засоби на 

виклик партнера, або тренера. На підставі узагальнення досвіду виділяють 

основні вимоги до техніки рухів зі зброєю, які визначають підбір вправ, 

удосконалюючи уколи, удари, батмани, захисти, потрібно зосередити 

увагуна засвоєння наступних деталей їх виконання: 

- цілісності і безперервності рухів озброєної руки і зброї у напрямку 

уражуваної поверхні під час уколів (ударів), виконання захистів, 

батманів; 

- прямолінійності рухів озброєної руки в уколах (ударах), захистах, 

повернення у вихідну позицію; 
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- типових положень гарди в момент нанесення уколів (ударів); 

- типових положень кисті в момент взяття захистів; 

- розслабленої роботи плечового суглобі; 

- тримання зброї з оптимальним напруження пальців у момент нанесення 

уколів (ударів), виконання захистів, батманів; 

- відсутність додаткових непотрібних рухів, передуючих удару (уколу). 

Кожна з перелічених деталей техніки виконання  прийомів потребує 

самостійної відробки та періодичного контролю за її якістю. 

 

Зміст тактичної підготовки 

Тактика у фехтуванні – це уміння проводити фехтувальний 

бій, розумно і доцільно користуючись бойовими прийомами для 

перемоги. Вона суттєво впливає на кінцевий результат змагань. 

Вагомість 

її обумовлюється тим, що віковий рівень спортсмена не 

знижує його майстерності, незважаючи на зниження таких якостей 

як швидкість, сила та витривалість. 

Це допомагає сильним фехтувальникам у зрілому віці досяга- 

ти значних успіхів порівняно з іншими одноборствами. Знамени- 

тий учитель фехтування В.А. Аркадьєв говорив, що тактика – душа 

фехтування. Великий вплив тактики на кінцевий результат робить 

видовищним цей вид спорту та поширює його виховну дію на інтелектуальну 

сферу людини. Способи ведення тактичної боротьби 

в поєдинку є різнобічні та індивідуальні. В межах чинних правил 

у фехтуванні кожен спортсмен може використовувати власні при- 

йоми та бойові дії, добирати та застосовувати їх на суперниках по- 

різному, але з однією метою – перемагати. 

Досягнути це можливо тільки за умови володіння технічними 

прийомами в поєднанні з фізичними та вольовими якостями, а та- 

кож достатнім досвідом розуміння ведення поєдинків із суперника- 

ми різних стилів. Стійкість 

психічного стану бійця відіграє неабияку 

роль у здатності до самовладання. Тому реалізувати переможні на- 

міри можливо за умови створення своєї тактичної підготовленості, 

яка позитивно впливає на психічний стан фехтувальника та додає 

впевненості. 

Незалежно від того, навчальний це бій, тренувальний чи змагаль- 

ний, він висуває високі й різнобічні вимоги до нервової системи бійця. 

В ньому суперники протидіють один одному із застосуванням фізич- 

них і морально-вольових якостей із взаємним бажанням перемогти. 



12 
 

Вирішення цього завдання пов’язано з постійним напруженням 

волі 

на подолання несподіваних можливих труднощів у поєдинку. 

Уміння миттєво переводити увагу з одного тактичного сприй- 

няття на інше забезпечує швидкість орієнтування та прийняття од- 

ного переможного тактичного рішення. 

Серед двох фехтувальників із приблизно однаковими фізични- 

ми й вольовими якостями та рівнем володіння технікою виконання 

прийомів переможцем буде той, у кого сильніша тактика. 

Тактиці належить головне місце у фехтуванні як виді спорту, 

де суперники виходять на поєдинок “сам на сам” із безпосереднім 

контактом через зброю. Вона передбачає уміння вести боротьбу 

із суперником у конфліктних та різноманітних ситуаціях, де дово- 

диться враховувати можливості його бойових дій, рівень майстер- 

ності, швидкість, реакцію, зріст тощо. Але найголовнішим у тактиці 

фехтування є уміння мислити. Лише бійці з таким умінням можуть 

розраховувати на високий та стабільний результат. Розвивати умін- 

ня потрібно з перших занять, незважаючи на те, чи це фехтувальне 

заняття, чи заняття з розвитку різних фізичних якостей. Поняття 

“мислити” передбачає уміння сприймати та миттєво аналізувати як 

підготовчі дії суперника, так і його реагування на власні підготовчі 

дії. Фехтувальники високого рівня досягають найкращих результа- 

тів більшою мірою завдяки тактичним перевагам над суперником. 

Це може бути навіть при вузькому репертуарі застосування бойо- 

вих дій. До уміння мислити належить уміння миттєво аналізувати 

завданий та отриманий удар, починаючи від його підготовки і до 

завершення, уміння розпізнавати задуми суперника й уміння сво- 

їми діями нав’язати йому власну манеру ведення бою та одночасно 

руйнувати його тощо. Ці навички тактичного мислення потрібно 

розвивати у фехтувальників, починаючи з раннього віку, використовуючи 

під час вивчення та удосконалення підготовчих дій різноманітні 

варіанти тактичного обманювання. Складність і рівень їх 

прямо залежать від рівня базової техніки та віку спортсменів. Щодо 

техніки, то вона безпосередньо впливає на кінцевий результат так- 

тичних задумів і тому вважається нероздільною з тактикою. 

Високотехнічний 

фехтувальник не зможе досягти найвищих вершин без 

тактичного наповнення. Адже навіть уміння віртуозно виконувати 

прийоми не завжди сприяє перемозі. А навпаки буває частіше. Тому 

техніку і тактику засвоювати й розвивати потрібно одночасно та 

взаємопов’язано. Спілкуючись з учнями, тренер постійно повинен 

акцентувати їхню увагу на провідній ролі тактики, вивчаючи та удо- 

сконалюючи технічні прийоми, повинен пояснювати, як, завдяки під- 

готовчим діям, створити в бою можливість для їх виконання. Тільки 
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після такого осмислення учні будуть готові відчувати, сприймати та 

аналізувати її для своєчасного втілення фехтувального прийому на 

практиці. Саме тут перед ними постає складне завдання створити 

або безпомилково оцінити наявну ситуацію і завдати суперникові 

удару-уколу. Тільки після того, як учні відчують цей шлях виконан- 

ня бойових дій, вони краще сприйматимуть пояснення наставника 

для подальшого вивчення нових прийомів. Звичайно, перші кроки 

поєднання техніки з тактикою вивчаються у парних вправах, де від- 

сутній змагальний принцип. Але для їх подальшого удосконалення 

потрібна робота в контрах, а на завершення – у фехтувальних поєдинках. 

Тільки проходячи через фехтувальні бої, можна посилити 

свою практичну школу тактики. А в бій фехтувальники повинні 

йти з певними уміннями, початок яким поклав наставник. Без такої 

допомоги кожний окремий спортсмен не зможе показати свій най- 

кращий результат. Тренер повинен впливати на засвоєння та роз- 

виток тактики ведення поєдинку. Без цього учні не зможуть самі 

осмислювати та знаходити мудрі тактичні дії для досягнення пере- 

моги. Як уже згадувалося, техніка і тактика пов’язані, і тому удо- 

сконалення має бути комплексним при їх вирішенні, незалежно від 

того, в яких вправах, контрах чи індивідуальних уроках проходить 

цей процес. Справа лише в тому, чому і коли більше приділяти ува- 

ги – технічному виконанню чи тактичному наповненню. В групах 

початкової підготовки на початку сезону, в підготовчому періоді 

у групах вищої майстерності увага наставника має бути зосередже- 

на на правильному технічному виконанні прийомів, але, починаючи 

з простих захистів, контратак, атак, паралельно має загострюватися 

думка вихованців про придання цим діям тактичної суті. А зі зростанням 

спортивної майстерності тактиці потрібно приділяти деда- 

лі більше уваги! 

Вправи з вивчення й удосконалення дій нападу та захисту зму- 

шують учнів зосереджуватися на тому, як і коли виконувати при- 

йом. Вирішуючи дилему миттєво, вони накопичують уміння авто- 

матично виконувати технічні прийоми. У таких вправах, контрах та 

індивідуальних уроках, де вирішуються тактичні завдання з певним 

акцентом на правильному технічному виконанні, і удосконалюється 

надійна техніка, вкрай потрібна у фехтувальних поєдинках. Відомо, 

що слабка техніка обмежує діапазон тактичних дій і може звести 

нанівець 

тактичну думку фехтувальника. Також навіть бездоганний 

технічний прийом, який неправильно вибраний у певній ситуації 

та виконаний невчасно, зіпсує всі зусилля. Розвиваючи ідею про 

тісний зв’язок тактики з технікою, в бойових умовах спортсменові 

не під силу відволікати увагу з впровадження тактичних намірів ще 
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й на правильне технічне виконання бойових рухів. Виконання фех- 

тувальних прийомів має бути високо автоматизованим, проте так- 

тичні пояснення повинні бути в кожній технічній дії. І лише поєд- 

нання високої техніки й тактики доведе до спортивних вершин. Для 

того, щоб вивчити шлях тактичної підготовки від початку до завер- 

шення, потрібно проаналізувати характер психологічних спортив- 

них передумов дій фехтувальника. 

Їх можна поділити на такі групи: 1) навмисні дії, 2) імпровізовано- 

експромтні, 3) інстинктивні (наступальні – захисні – контратаку- 

вальні). Усі ці групи спортсмени використовують у боях, залежно 

від характеру, темпераменту, тактичного арсеналу тощо. Під час 

фехтувального поєдинку діяльність суперників має рефлексивний 

характер. Вони діють згідно з намірами, поведінкою та бойовими 

можливостями суперника. Але наповнення бою тактикою в кожно- 

го з них різне. Один ширше і гостріше сприймає моменти та їх так- 

тичну значущість; інший – менше. Один знаходить багато приводів 

і способів бойового реагування на дії суперника, а інший не вбачає 

в них нічого суттєвого та не бачить чітких бойових сигналів і при- 

чин діяти. 

Фехтувальник, який вміє думати наперед, легко і швидко моделює численні 

бойові обігравання, є спортсменом гострого тактичного спілкування. При 

зустрічі з таким, як він, між ними виникає 

складний рефлексивний діалог. Кожен боєць шукає можливість ви- 

явити, що думає, планує суперник, які тактичні наміри можна чека- 

ти від нього. Це дозволяє орієнтуватися й добрати найоптимальніші 

бойові дії для перемоги. Як уже згадувалося, тактичні можливості 

фехтувальника зумовлені особливостями його характеру, темпера- 

менту та особистості. Отже, для формування всебічно розвинутого 

тактичного бійця тренерові потрібно володіти знаннями психології. 

Він повинен усвідомлювати, хто є його учень. Кожен тренер бачить 

в уяві ідеальну модель фехтувальника і пропонує її кожному спортсменові 

тонко і делікатно. Є фехтувальники, які терпляче й безді- 

яльно очікують сприятливого моменту, коли суперник сам створить 

передумови, щоб його уразити. Інші не очікують, а створюють зруч- 

ну умову, щоб завдати удару-уколу. Одні діють експромтно, інші 

– більш навмисно. Одні, незалежно від особливостей суперника, 

мріють досягти перемоги в нападі, інші – у відступі. Поняття про 

сучасні типи тактичних нахилів фехтувальників допомагає трене- 

рам розпізнати своїх учнів та започаткувати правильний напрямок 

тактичної підготовки. Доречно відзначити велику роль самостійної 

праці в тактичній підготовці. У змагальному поєдинку фехтуваль- 

ник опиняється сам на сам із суперником. Такі обставини слід прак- 

тикувати в навчальних боях, контрах для розвитку у спортсмена 

тактичного мислення. Однак таке мислення можливе тільки за на- 
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явності теоретичних знань та певного досвіду. Якщо фахівець зміг 

навчити учня самостійно працювати, то він створив передумови 

для його тактичного розвитку. Досягаючи високого рівня спортив- 

ної майстерності, спортсмен стає гідним вести діалог із тренером, 

який повинен прислухатися до думок, вражень та висновків учня. 

Одним із головних засобів тактичної підготовки є фехтувальний 

поєдинок. Тільки в навчальному бою створюються передумови для 

удосконалення тактики, незалежно від того, бій навчальний чи зма- 

гальний. Звичайно, у навчальному поєдинку це легше. Але щоби бій 

був дійсно ефективним засобом тактичної підготовки, фехтуваль- 

никові потрібна певна психологічна настанова тренера. Лише певна 

рішучість перетворити бій на пошуки й удосконалення тактичних 

дій може принести користь. Ще краще, коли настанова тренера стає 

самонастановою. Слід зауважити, що використовувати бій з трену- 

вальною метою може не кожен. Більшість учнів, шукаючи в бою та 

реалізовуючи різнобічні тактичні кроки, зациклюються на окремих, 

надійніших, і процес розширення діапазону тактичних дій припи- 

няється. Звужений репертуар залишається на довгі роки. Тренер по- 

винен слідкувати і прищеплювати спортсменові бажання до мудро- 

го і артистичного удосконалення тактики. В нього мають викликати 

радість тактичні пошуки, які можуть дати практичний результат 

через декілька років. Це під силу талановитішим спортсменам, які 

здатні до глибокого самоаналізу, можуть примиритися з тимчасо- 

вими поразками в бою зараз, щоб перемагати у майбутньому. Про- 

водячи лінію тактичних пошуків, не треба знижувати в собі амбіції 

перемагати. Деколи потрібно ставити мету на результативне завер- 

шення навчальних поєдинків, які підтримують у фехтувальнику 

оптимістичний настрій. 

Слід звернути увагу, що під час проведення експериментальних 

навчальних боїв на першій стадії краще вибирати слабшого за себе 

партнера. У боях треба зважати на тактичні дії суперника, всі кращі 

та надійні брати на озброєння та поповнювати свій арсенал бойових 

дій. Велике значення для розвитку тактичної підготовки мають зма- 

гальні бої. Як вивчене під час індивідуального уроку не застосову- 

ється легко в умовах навчального бою, так і вивчене в навчальному 

бою не відразу проявляється у змагальному. Між ними існує вели- 

кий психологічний бар’єр. Потрапивши в змагальні умови, де треба 

перемагати, потрібно змушувати себе працювати на майбутнє. Але 

задля подальшого розвитку це мусить робити кожен спортсмен. 

Лише перспектива має бути основним напрямком фехтувальника. 

Фізична підготовка. 

Фізична підготовка спрямована на розвиток і вдосконалювання 

основних рухових якостей (сили, швидкості, гнучкості, спритності, 
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витривалості та інших). Фізична підготовка є необхідною базою для 

досягнення високих результатів. 

Розвиток силових здібностей 

 

Сила і чинники, що її визначають 

Однією із найважливіших рухових якостей є сила, що великою 

мірою визначає рівень розвитку інших фізичних якостей. Так, сила 

м’язів забезпечує швидкість рухів і відіграє велику роль у роботі, що 

вимагає витривалості й спритності. 

Силу людини можна визначити як її спроможність переборюва- 

ти зовнішній опір або протидіяти такому опорові за рахунок будь- 

яких м’язових зусиль (В.М. Заціорський, 1970). 

Відповідно до сучасних уявлень, рівень різних силових спромож- 

ностей визначається структурою м’язової тканини, площею фізіо- 

логічного поперечника м’язів, досконалістю регуляції роботи м’язів 

з боку нервових центрів, рівнем внутрішньом’язової та міжм’язової 

координації, ефективністю шляхів енергозабезпечення силової роботи. 

Важливим моментом у процесі силової підготовки є вибір ре- 

жиму роботи м’язів, який повинен відповідати режимові функціонування 

м’язів у змагальній вправі для того, щоб забезпечити 

спеціальні морфологічні й біохімічні адаптації, які відповідають 

специфічним вимогам обраного виду спорту. 

У спортивному тренуванні використовують динамічний і ста- 

тичний режими роботи м’язів. У динамічному режимі м’язи вияв- 

ляють силу, коли переважає робота-подолання (зменшені довжини 

м’язів, міометричний режим) або робота-уступання (подовжені до- 

вжини м’язів, пліометричний режим). 

За умов статичного режиму м’язи можуть виявляти силу без змі- 

ни своєї довжини (ізометричний режим). Приклад такої вправи – 

“вижимання” або “піднімання” нерухомо закріпленої штанги. 

Засоби й основні положення методики розвитку 

силових якостей 

Для вирішення завдань силової підготовки в процесі спортив- 

ного тренування необхідна наявність певних засобів і методів, що 

забезпечать необхідний рівень розвитку різних видів сили. 

До засобів силової підготовки належать як різноманітні вправи 

з обтяженнями, що чітко дозуються, так і приблизно нормовані, не- 

регульовані обтяження (як наприклад, біг водою, піском), а також 

вправи на збільшення ваги власного тіла, що впливають або на всю 

м’язову систему, або вибірково на окремі групи м’язів. Нині увага 

багатьох фахівців звернена на використання в силовій підготовці 

спортсменів різних тренажерів. 

Методи розвитку силових якостей: повторний метод, метод мак- 

симальних зусиль, ізометричний метод, ізокінетичний метод, удар- 
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ний метод, електростимуляційний метод тощо. 

Практичний досвід розвитку спорту високих досягнень виявив, 

що жоден із засобів і методів спеціальної підготовки не може вва- 

жатися універсальним або абсолютно ефективним. Вибір засобів 

і методів розвитку сили м’язів повинен визначатися насамперед ре- 

жимом роботи рухового апарату спортсмена в конкретній змагаль- 

ній діяльності, тому що будь-який рух людини завжди конкретний 

і цілеспрямований. Такий підхід припускає не звуження трену- 

вальних засобів і методів, а широкий відбір різноманітних засобів 

і методів. 

Поряд із раціональним добором засобів і методів ефективність 

силової підготовки визначається методичними умовами їх вико- 

нання. Так, під час планування окремих компонентів потужності 

роботи, що спрямована на розвиток різних видів сили, варто вра- 

ховувати таке: 

–– режим роботи м’язів; 

–– розмір опору; 

–– темп виконання вправи; 

–– тривалість виконання окремих вправ; 

–– тривалість і характер пауз між підходами; 

–– кількість повторень у занятті. 

 Розвиток максимальної сили 

Максимальна сила – це найбільші можливості, що виявляє 

спортсмен при максимальному довільному м’язовому напруженні. 

 Розвиток вибухової сили 

Вибухова сила характеризується спроможністю до прояву макси- 

мальних значень сили за мінімальний час і має визначальне значення 

для досягнення високої спортивної майстерності у фехтуванні. 

Слід зазначити більш-менш повільний темп розвитку вибухової 

сили порівняно з іншими видами сили, а також погане перенесення 

з одних рухів на інші (Ю.В. Верхошанський, 1997). Так, наприклад, 

послідовний розвиток спочатку максимальної сили, а потім на цій 

основі вдосконалення швидкості не привели до помітного поліп- 

шення вибухової сили у змагальних вправах. Позитивніше впливає 

паралельний розвиток упродовж року обох компонентів, причому 

мірою дозування навантаження є швидкісно-силові співвідношення, 

типові для змагальних рухів. І лише якщо приріст сили недостатній 

за умов одночасного розвитку, то необхідними є додаткові методи 

розвитку максимальної сили. Під час розвитку рухових якостей вза- 

галі і вибухової сили зокрема варто прагнути до структурної і 

функціональної 

відповідності змагальним рухам застосовуваних вправ, 

тобто використання “сполученого впливу” (В.М. Дьячков, 1979). 

Розвиток вибухової сили, залежно від специфіки змагальної ді- 
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яльності, припускає різні варіанти повторного методу. Наприклад, 

у фехтуванні найефективнішим методом розвитку вибухової сили 

є так званий ударний метод, ідея якого полягає в тому, що використовується 

не обтяження, а кінематична енергія, накопичена за умов 

вільного падіння з висоти. Цей метод передбачає виконання стрибків 

у глибину з висоти 0,5–0,6 м з подальшим вистрибуванням вгору. 

Через те, що вправи ударного типу висувають надзвичайно високі 

вимоги до механічної міцності опорно-рухового апарату, рекоменду- 

ється виконувати їх після проведення спеціальнопідготовчих вправ, 

які вибірково спрямовані на зміцнення відповідних м’язових груп. 

Відповідно до проведених досліджень, у тренувальному занятті 

під час застосування ударного методу варто виконувати 2–3 серії по 

5–8 стрибків у кожній, а кількість занять у тижневому циклі повинна 

становити одне–два. 

Таким чином, на розвиток вибухової сили позитивно впливають 

різні варіанти повторного методу, але лише за умови структурної 

і функціональної відповідності змагальним рухам застосовуваних 

вправ, а також за умови точного дозування окремих компонентів 

навантаження. 

Наводимо методичні вказівки для розвитку вибухової сили. 

1. Режим роботи м’язів. Під час розвитку вибухової сили основним 

режимом роботи м’язів є динамічний з акцентом на подолання. 

2. Розмір опору. Під час розвитку вибухової сили застосовуються 

обтяження – у межах 20–40% від максимально припустимих у тій 

або іншій вправі. 

3. Темп виконання вправ. Під час роботи над розвитком вибухо- 

вої сили варто виконувати вправи в граничному або близькому до 

граничного (90% від доступного спортсменові) темпі. Якщо йдеть- 

ся про переважне вдосконалення силового компонента, то темп, як 

правило, майже граничний, якщо про удосконалення швидкісного 

– граничний. 

Кількість 4. повторень в окремих підходах. Кількість повторень 

повинна забезпечити можливість їх виконання без зниження пра- 

цездатності. Тому кількість повторень приблизно становить 4–6. 

Коливання визначаються розміром обтяження, тренованістю і ква- 

ліфікацією спортсмена. 

5. Тривалість і характер пауз між підходами. Тривалість інтер- 

валів відпочинку повинна забезпечувати повне відновлення пра- 

цездатності спортсменів й усунення алактатного кисневого боргу. 

Тривалість пауз може коливатися до 1–3 секунд. Вона залежить від 

об’єму м’язів, які задіяні в роботі, особливостей перебігу відбудов- 

них процесів у спортсменів, їх тренованістю і кваліфікацією. 

6. Загальна кількість вправ у тренувальному занятті. Кількість 

серій у кожному тренувальному занятті в межах 4–6. 
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Вправи вибухового характеру вводять як складову частину в різні 

комплексні заняття і звичайно виконуються тоді, коли спортсме- 

ни перебувають у стані високої працездатності і не стомлені вправа- 

ми іншої спрямованості. 

. Розвиток силової витривалості 

Силова витривалість спортсмена – це спроможність протистоя- 

ти втомі, яку викликають силові компоненти навантаження в обра- 

ному виді спорту. Вона оцінюється за часом виконання таких вправ 

до моменту вираженого зниження працездатності. 

Залежно від характеру спортивної діяльності, розрізняють дина- 

мічну і статичну силову витривалість. 

Динамічна силова витривалість – це спроможність протистоя- 

ти втомі, яку викликають силові компоненти навантаження за умов 

динамічного режиму роботи м’язів. 

Статична силова витривалість визначається спроможністю до 

тривалого утримування в напруженні різних м’язових груп тіла пе- 

реважно, щоб зберегти певні пози, наприклад, бойову стійку у фех- 

туванні. 

Для розвитку силової витривалості здебільшого застосовується 

повторний метод за допомогою основних і додаткових засобів із різ- 

ними обтяженнями і технічними засобами. Поряд з раціональним 

відбором вправ ефективність будь-якої силової підготовки визна- 

чається методичними умовами їх виконання. 

Наводимо методичні вказівки щодо розвитку силової витри- 

валості. 

1. Режим роботи м’язів. Основним режимом роботи м’язів є ди- 

намічний із сполученням роботи різного характеру – на подолання 

й уступання. 

2. Розмір опору. Може коливатися в межах 20–60% від максиму- 

му під час виконання тієї або іншої вправи. Під час виконання вправ 

статичного характеру розмір зусиль коливається в межах 70–100% 

від досяжного під час конкретної вправи. 

3. Темп виконання вправ. Темп за можливістю такий самий, як 

і темп, що характерний для змагальної вправи. 

4. Тривалість виконання окремої вправи. Кількість повторень 

може коливатися від 20–30 до 150. Варіативність цього показника 

зумовлюється підготовленістю і кваліфікацією спортсменів, а також 

особливостями виконуваної вправи. Тривалість у часі коливається 

від 30 с до 2 хв, а в окремих випадках може досягати 5–10 хв. Під час 

роботи в статичному режимі тривалість окремих вправ коливається 

від 10–12 с до 20–30 с і залежить від величини опору й підготовле- 

ності спортсмена. 

5. Тривалість і характер пауз між підходами. У визначенні три- 

валості пауз можна орієнтуватися на відновлення ЧСС; наступний 
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підхід варто починати, коли ЧСС відновлюється до 110–120 уд./хв-1. 

6. Загальна кількість серій у тренувальному занятті. Кількість 

серій може бути дуже великою, до 10–20 підходів. 

Вибухову силу м’язів оцінюють за розміром градієнту сили 

(швидкісно-силовий індекс), що є відношенням максимального роз- 

міру сили до часу її проявлення. Для визначення рівня вибухової 

сили фехтувальників як контрольну вправу можна використовува- 

ти стрибок у висоту з місця (різниця між зростом спортсмена, коли 

він стоїть з витягнутою вгору рукою і висотою, яка досягається в 

стрибку). 

Силова витривалість оцінюється за стандартними тестами іміта- 

ційного характеру, які за формою й особливостями функціонування 

нервово-м’язового апарату подібні до змагальних вправ.__ 

 Швидкість і форми її прояву 

Успішність виступів спортсмена багато в чому визначається та- 

кими його швидкісними якостями як уміння швидко стартувати, 

миттєво маневрувати, швидко виконувати технічні прийоми, негай- 

но оцінювати змагальні ситуації й ухвалювати правильні рішення. 

Швидкість – це спроможність людини робити рухові дії за міні- 

мальний для певних умов проміжок часу (В.М. Заціорський, 1970). 

Швидкісні спроможності, на спільну думку фахівців, розвивати 

дуже складно, і цей розвиток здійснюється у значно менших межах, 

ніж інші спроможності. Наприклад, рекорди в спринті зростають 

набагато повільніше і меншою мірою, ніж в інших видах спорту. 

Відповідно до сучасних поглядів, виділяють три основні компо- 

ненти швидкості: латентний час рухової реакції, швидкість одно- 

кратного руху та максимальна частота руху. 

Поєднання цих форм визначає всі випадки прояву швидкості. 

Здатність до швидкості рухів закладено в людині генетично. 

У 12–13 років швидкість і рухливість нервових процесів уже дося- 

гають рівня як в дорослого організму. Тому важливим чинником 

досягнення генетично закладених можливостей у прояві швидко- 

сті є вдосконалення її складових у найсприятливіші періоди віково- 

го розвитку організму, оскільки генетичний чинник, реалізований 

у виникненні на певних вікових етапах якоїсь властивості, може 

проявитися лише за наявності необхідних зовнішніх умов. 

Важливим показником швидкості рухів спортсмена є латентний 

період простих і складних сенсомоторних реакцій (час від моменту 

подання сигналу до початку виконуваного руху). Найелементарні- 

ший вид рухової реакції – це проста сенсомоторна реакція: із макси- 

мально можливою швидкістю спортсмен реагує на заздалегідь відо- 

мий сигнал, але такий, що з’являється раптово. 

Другою формою прояву швидкості є час одиночного руху. При- 

кладом може бути рух руки під час удару-уколу у фехтуванні, від- 
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штовхування лівою ногою, спрямування маху правою ногою тощо. 

Швидкість одиночного руху залежить від сили м’язів і швидкості 

їх скорочення. Кінцівка, що рухається, має певну масу, до якої потрібно 

прикласти тим більшу силу, чим більшої швидкості руху хоче 
досягти спортсмен. При цьому зусилля здійснюється дуже швидко, 

подібно до вибуху. 

Тому, щоб досягти швидкого пересування тіла або частини тіла, 

необхідна “вибухова” сила. У виконанні максимально швидкого 

руху рушійна або прискорювальна сила не може застосовуватися 

весь час. Вона діє лише спочатку. Далі певний час рух здійснюється 

за інерцією, після чого відбувається гальмування. 

Швидкість виконання певних дій залежить не лише від швидкісних 

якостей спортсмена, але і від володіння технікою. Під час 

розвитку швидкості в одиночних рухах дуже важливо використову- 

вати повну амплітуду рухового акту. 

Третьою формою прояву швидкості є частота виконання рухів. 

Спроможність підтримувати високий темп необхідна для багатьох видів 

спорту. Тому максимальна частота рухів за різні тимчасові проміжки – 

один із важливих показників рухової діяльності спортсмена. 

Усі різновиди швидкості мало пов’язані між собою, тобто 

між перерахованими елементарними формами прояву швидкості 

взаємозв’язку, як правило, не існує. Так, особи, які швидко реагу- 

ють на сигнал, наприклад, до бігу або плавання, далеко не завжди 

настільки ж швидко бігають чи плавають. Не завжди виявляється 

взаємозв’язок між показниками максимально можливого темпу 

рухів і часом рухової реакції. Більше того, показники максимально- 

го темпу рухів різними частинами тіла в однієї людини не пов’язані 

між собою, тобто спроможність до максимально частих рухів ру- 

кою не завжди є такою ж у рухах, скажімо, ногою. Висока швидкість 

реакції на стандартний подразник (проста реакція) не гарантує 

швидкої відповіді в складніших умовах (складна реакція). Щодо 

взаємозв’язку швидкості й точності рухів, то між ними існує обер- 

нено пропорційна залежність. 

Методика удосконалювання різних форм 

прояву швидкості 

Швидкість рухової реакції розуміють як латентний час реагу- 

вання, що має дуже важливе значення у фехтуванні. 

Рухова реакція може бути простою і складною. Різновидами 

останньої є реакція на об’єкт, що рухається, і реакція вибору або 

антиципація. 

Проста реакція – це відповідь заздалегідь відомим рухом на на- 

перед відомий сигнал, що з’являється раптово. Прикладом може 

бути дія, що атакує, або захисна дія у фехтуванні тощо. 

Під час удосконалення швидкості простої реакції використову- 
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ють переважно повторний метод, суть якого полягає в повторному, 

можливо, швидшому реагуванні на сигнал, що раптово з’являється. 

Ця захисна дія у відповідь на заздалегідь відомий удар-укол партне- 

ра у фехтуванні і т.п. 

Складна рухова реакція – це реакція “вибору”, коли з кількох 

можливих дій потрібно миттєво вибрати одну, відповідну до цієї си- 

туації. Це спостерігається в тих видах спорту, для яких характерна 

постійна й раптова зміна ситуації дій (фехтування, бокс тощо). 

Зупинимося на двох випадках складної реакції: реакції на рухо- 

мий об’єкт і реакції на вибір. 

Реакція на рухомий об’єкт (РРО) – дуже складна навичка, що 

здійснюється за участю другої сигнальної системи і базується на 

оцінці швидкості руху й визначенні величини відповідного випе- 

редження. 

Так, наприклад, усі дії фехтувальника – це реакція на рухомий 

об’єкт, тому що в бою спортсменові необхідно завдавати точних 

уколів у рухому мішень або ж захищатися від атакувальних дій су- 

противника. 

Реакція вибору – вибір потрібної рухової відповіді з низки мож- 

ливих відповідно до зміни поведінки партнера або ситуації. 

Складність реакції вибору залежить і від змін у поводженні су- 

противника (у фехтуванні суперник може спробувати завдавати 

ударів-уколів у різні частини тіла). 

З огляду на це, у навчанні швидкості реакції вибору прагнуть 

насамперед навчити спортсмена вміло користуватися “прихованою 

інформацією” про ймовірні дії супротивника, про які можна дізна- 

тися, спостерігаючи за його позою, мімікою, підготовчими діями, 

загальною манерою поведінки тощо. 

Підготовчі ж дії завжди наявні. У кожному русі існує дві фази: 

1) позно-тонічна, що виражається в невеликій зміні пози й перероз- 

поділі тонусу; 2) власне рух. Спортсмени вчаться реагувати вже на 

першу фазу (до початку основного руху). Цю здатність можна розви- 

вати. Для цього в тренуванні привчають учня реагувати на спеціально 

перебільшене та помітне виконання рухів, поступово дедалі більше 

наближаючи їх до природного. Досвідчені спортсмени часом демон- 

струють надзвичайне мистецтво точно вгадувати за ледь відчутними 

ознаками дії суперника і парирувати їх відповідною реакцією. 

Таким чином, для розвитку швидкості реакції на рухомий об’єкт 

і реакції на вибір потрібно: 

а) поступово ускладнювати умови, що супроводжують вико- 

нані рухи; 

б) ускладнювати характер відповідних дій; 

в) розвивати спроможність вгадувати дії суперника. 

Найбільшою мірою зазначеним вимогам відповідають спортив- 
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ні й рухливі ігри з м’ячем і єдиноборства. 

Для розвитку частоти рухів застосовують вправи як у полегше- 

них умовах, що сприяють підвищенню темпу рухів (наприклад, біг 

під ухил), так і вправи, в яких рухи виконуються у високому темпі за 

рахунок скорочення їхнього розмаху, потім поступового його збіль- 

шення за умови зберігання заданого темпу. 

Прикладом можуть бути вправи для розвитку частоти рухів: 

Біг на місці з максимальною частотою в упорі 1. стоячи і без упору. 

2. Біг з максимальною частотою за мітками через набивні м’ячі. 

3. Біг східцями з максимальною частотою, наступаючи на кожну 

сходинку (15–20 сходинок). 

4. Максимальні прискорення 8–10 м через кожні 30 м легкого бігу. 

5. Лежачи на спині, ноги розведені – у швидкому темпі зводити 

й розводити навхрест прямі ноги. Те саме, але виконувати з різних 

вихідних положень – з упору на ліктях, із сіду кутом ноги розведені, 

руки за головою. 

 Методика удосконалювання швидкості рухів 

Виховання швидкості рухів тісно пов’язане з вихованням інших 

фізичних якостей таких як рівень динамічної сили, гнучкості, техні- 

ки тощо. У методиці, що спрямована на підвищення швидкості до- 

вільних рухів, виділяють два напрями: 

1) цілісний розвиток швидкості в певному русі; 

2) аналітичне удосконалення чинників, що визначають макси- 

мальну швидкість руху (наприклад, удосконалення техніки руху). 

Під час розвитку швидкості руху тренувальні вправи повинні 

відповідати таким вимогам: 

1) спортсмени повинні засвоїти вправи настільки добре, щоб під 

час руху основні вольові зусилля були спрямовані не на спосіб, а на 

швидкість виконання; 

2) тривалість вправ повинна бути такою, щоб до кінця виконан- 

ня швидкість не знижувалася внаслідок втоми (не перевищувала 

10–15 с); 

3) інтенсивність вправи (швидкість) повинна коливатися в діа- 

пазоні 90–100% від максимально доступної спортсменові під час 

виконання саме цієї вправи. Така варіабельність інтенсивності ро- 

боти під час виконання окремих вправ є однією з неодмінних умов 

планомірного підвищення рівня швидкісних можливостей спортсменів. 

Нехтування цим положенням і зайве захоплення роботою 

з граничною інтенсивністю, особливо якщо це супроводжується за- 

стосуванням обмеженої кількості вправ, може призвести до неба- 

жаних наслідків – утворення швидкісного бар’єра; 

4) тривалість інтервалів відпочинку між окремими вправами по- 

винна забезпечувати відносно повне відновлення працездатності; 

5) кількість повторень залежить від кваліфікації, тренованості, 
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індивідуальних особливостей спортсменів. Збільшенню обсягу 

роботи, що виконується в оптимальних для розвитку швидкісних 

можливостей умовах, сприяє серійне виконання вправ: 

5–6 . 5–10 с; 3–4 . 10–15 с; 2–3 . 15–20 с. 

Під час навчання швидкості важливою умовою є оптимальний 

стан збудливості центральної нервової системи, що може бути до- 

сягнуто лише тоді, коли спортсмени не стомлені попередньою ді- 

яльністю. Тому в тренувальному занятті швидкісні вправи вико- 

нуються на початку. У тренувальному процесі розвиток швидкості 

планують на перший або другий день після дня відпочинку, коли 

немає наслідків неповного відновлення, що накопичилося від попе- 

редніх занять. 

 Витривалість і чинники, що її визначають 

Витривалість – одна з основних якостей людини. Витривалість 

зазвичай розуміють як здатність протистояти втомі в будь-якій 

діяльності. 

Розвиток витривалості – це вдосконалення організму в боротьбі 

із втомою. У різних умовах втома проявляється різними способами 

та пов’язана з різними функціональними змінами в організмі. Тому 

можна припустити, що й витривалість за відношенням до різних ти- 

пів утоми має різну природу. Фахівці розрізняють чотири основні 

типи втоми: 

–– розумова (наприклад, після розв’язання математичних рів- 

нянь або гри у шахи); 

–– сенсорна (у результаті напруженої діяльності аналізаторів, на- 

приклад, втоми зорового аналізатора у спортсменів-стрільців); 

–– емоційна (як наслідок інтенсивних емоційних хвилювань, 

емоційний компонент завжди наявний після виступу на відпові- 

дальних змаганнях); 

–– фізична (викликана м’язовою діяльністю). 

У фехтуванні є елементи всіх типів утоми. Нас найбільше ці- 

кавить фізична втома й відповідні питання розвитку фізичної 

витривалості. 

Витривалість є багатогранною фізичною якістю, яка базується 

на різних фізіологічних та психологічних процесах. Деякою мірою 

витривалість залежить від кількості м’язових волокон, їх товщини, 

джерела енергії, необхідної для скорочення м’язів, вольових здібностей 

спортсмена, психологічної стійкості його організму до неприємних 

змін внутрішнього середовища, а також від рівня розвитку 

інших фізичних якостей, технічної і тактичної майстерності спортсмена. 

Фахівці відзначають загальну та спеціальну витривалість. 

Загальна витривалість – це здатність спортсмена тривалий час 

виконувати будь-яку фізичну роботу, яка вводить у дію числен- 

ні м’язові групи і яка опосередковано позитивно впливає на його 



25 
 

спортивну спеціалізацію (В.М. Заціорський, 1970; Л.П. Матвєєв, 

1977; В.М. Платонов, 1997 та ін.). 

Спеціальна витривалість – це здатність спортсмена ефективно 

виконувати специфічне навантаження за проміжок часу, зумовле- 

ний спортивною спеціалізацією. 

Засоби та головні положення методики 

розвитку витривалості 

Для розвитку витривалості використовують загальнопідготовчі, 

допоміжні, спеціальнопідготовчі та змагальні вправи. Однак специ- 

фічну змагальну витривалість можна розвивати лише за допомогою 

змагальних вправ. Засоби тренування вибирають з урахуванням 

мети й завдань самого тренування, а також залежно від рівня під- 

готовленості спортсменів, їх віку й індивідуальних особливостей. 

У процесі спортивного тренування вправи для розвитку витри- 

валості можна використовувати в рамках двох основних методів 

– неперервного й переривчастого. Застосування обох методів при- 

пускає їх виконання в рівномірному і змінному режимах. Інтенсив- 

ність роботи за умов рівномірного режиму є постійною, а за умов 

змінного – варійованою. 

Під час використання будь-яких форм переривчастого трену- 

вання (змінна, фартлек, повторна, інтервальна тощо), що спрямо- 

вані на розвиток витривалості, необхідно враховувати такі основні 

компоненти навантаження: 

тривалість виконання –– окремих вправ (час тренувальних від- 

різків, час роботи); 

–– інтенсивність роботи під час виконання вправ; 

–– тривалість і характер відпочинку між вправами; 

–– кількість повторень вправ. 

Отже, витривалість розвивається лише за умови, що спортсмен 

долає будь-яку втому. 

 Розвиток гнучкості 
Гнучкість – це морфофункціональні властивості опорно-рухового 

апарату спортсмена, які визначають амплітуду різних рухів. 

Недостатня увага до розвитку гнучкості – серйозна методична 

помилка. Оскільки в тренувальному процесі фактор часу – найваж- 

ливіший, то розвиткові гнучкості часто приділяється недостатня 

увага, знижується інтенсивність і кількість вправ на гнучкість. Вна- 

слідок цього знижується ефективність виконання технічних еле- 

ментів, обмежується рівень прояву сили та інших фізичних якостей, 

знижується економічність роботи й різко збільшується можливість 

ушкодження м’язів і зв’язок. 

Гнучкість залежить від багатьох чинників. Серед анатомо-фізіологічних 

факторів можна виділити такі: структура суглоба; елас- 

тичність м’язів, зв’язок і сухожиль; силу м’язів, що беруть участь 
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у русі; узгодженість роботи м’язів синергістів і антагоністів; стан 

центральної нервової системи тощо. 

Методика розвитку гнучкості 

Для розвитку гнучкості і її підтримки використовуються різно- 

манітні вправи, які виконують самостійно, за допомогою партне- 

ра, різних обтяжень, так і без обтяжень. Найпопулярніші махові і 

пружинисті рухи, ривки, нахили, вправи з примусовим розтягуван- 

ням. Широко використовуються такі силові вправи динамічного 

і статичного характеру, що характеризуються підвищеним м’язовим 

напруженням. 

Основним методом для розвитку гнучкості є повторний метод із 

цільовою спрямованістю (наприклад, дістати до певної точки або пред- 

мета). Поступово ускладнюючи завдання з урахуванням індивідуаль- 

них особливостей спортсмена, тренер конкретно вирішує педагогічне 

завдання: розвиток тримання рухливості в тому чи іншому суглобі. 

Вправи на розвиток і підтримку гнучкості поділяються на ак- 

тивні, які спортсмен виконує самостійно, пасивні, які виконуються 

за допомогою будь-яких зовнішніх сил (обтяжень, партнера і т.п.), 

і комбіновані, коли в процесі виконання динамічної вправи відбува- 

ється утримання статичної пози в кінцевій амплітуді руху. 

У спортивній практиці широко використовуються такі види 

вправ: махові, пружні, із примусовим розтягуванням тощо. 

Махові рухи виконують ногою або рукою в будь-якому напрям- 

ку за рахунок м’язового напруження, і далі вони тривають вільно за 

інерцією. Вправи з вільними маховими рухами варто виконувати 

розслаблено з мінімальним напруженням м’язів, прагнучи в кожно- 

му наступному русі досягти більшої амплітуди, ніж у попередньому. 

Пружні вправи ґрунтуються на можливості м’язів не тільки роз- 

тягуватися, але і повертатися у вихідне положення за рахунок еластичності, 

тобто зменшуватися. Це дозволяє виконувати рух легко, 

не напружуючись, використовуючи еластичні властивості м’язів, 

поступово збільшуючи амплітуду рухів. Такий підхід, коли амплітуда 

кожного наступного руху збільшується незначним чином, 

а сама вправа не має яскраво вираженого поривчастого характеру, 

як у махових рухах, й виконується м’яко і пластично, значно змен- 

шує можливість одержання травми м’яза, що розтягується. 

Вправи з примусовим розтягуванням (вис на перекладині, шпа- 

гат, нахил уперед із самозахопленням тощо) є пасивно-статичними, 

оскільки м’яз у максимально розтягнутому положенні утримують 

певний час (від 30 с до 4 хв). 

Плануючи спеціальне тренування на розвиток гнучкості, необхідно: 

1) знати специфічні вимоги до рухливості суглобів у видах, що 

належать до комплексу багатоборства, і методи контролю й оціню- 

вання рівня розвитку гнучкості в потрібних суглобах; 
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2) визначити вихідний рівень гнучкості в потрібних суглобах; 

3) визначити, до якого рівня доцільно розвивати гнучкість 

у певному суглобі; 

4) розробити з урахуванням індивідуальних особливостей комплекс 

вправ і методику його виконання. 

Варто враховувати, що оптимальна тривалість використання 

того самого комплексу вправ 2–3 тижні, після чого його ефектив- 

ність знижується. А також слід враховувати час, необхідний для 

розвитку рухливості в суглобах. У таблиці 9.1 наведено орієнтовний 

час, необхідний для розвитку пасивної рухливості в різних суглобах 

до 90% від анатомічної, за умови, що вправи виконують щодня, а в 

таблиці 9.2 – дозування вправ у тренувальному занятті на різних 

етапах розвитку рухливості в суглобах. 

Таблиця 9.1 

Час, необхідний для розвитку рухливості в суглобах до рівня, що 

становить 90% від анатомічної рухливості 

(за узагальненими даними літератури) 

Суглоби Кількість днів 

Хребта 50 – 60 

Плечовий 25 – 30 

Ліктьовий 25 – 30 

Передпліччя 20 – 25 

Кульшовий 60 – 120 

Колінний 25 – 30 

Гомілковостопний 25 – 30 

Варто пам’ятати, що найзначніший кумулятивний ефект дося- 

гається за умови концентрованих навантажень щодня й упродовж 

дня неодноразово. Це дозволяє за відносно невеликі терміни дося- 

гати значнішого поліпшення гнучкості, ніж за такого ж обсягу на- 

вантажень, розосереджених у часі. 

На розвиток активної гнучкості потрібно у 1,5–2 рази більше 

часу, ніж на розвиток пасивної. 

Розвиток координаційних здібностей 

Координаційні здібності варто розуміти як здатність доцільно бу- 

дувати, формувати, підпорядковувати, зв’язувати докупи цілісні рухові 

дії, а також перетворювати вироблені форми чи дії, переключатися від 

одних до інших, відповідно до мінливих умов (Л.П. Матвєєв, 1977). 

Основним напрямом у розвитку координаційних здібностей вва- 

жається оволодіння новими різними навичками й уміннями. При цьо- 

му дуже важливо підвищувати координаційні труднощі, з якими по- 

винні справлятися спортсмени на підставі точності й часу виконання. 

Для розвитку координації як уміння опановувати нові рухи застосовують- 

ся будь-які вправи, що мають елементи новизни. А для розвитку коорди- 

нації як уміння раціонально перебудовувати рухову діяльність у щільні 
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тимчасові терміни використовуються вправи, що вимагають миттєвого 

реагування на ситуації , які раптово змінюються. 

Досить ефективним способом розвитку координації є вправи на 

батуті, а також спортивні й рухливі гри. Спортивні ігри (баскетбол, 

футбол) доцільно проводити на обмеженому полі. 

Однак варто враховувати, що за високого рівня розвитку коор- 

динації і високої спортивної майстерності особливе значення має 

спрямований розвиток цієї якості. При цьому вправи за своїм змістом 

і характером повинні дедалі більше наближатися до рухової 

діяльності в конкретному виді спорту, тому що прояв спритності 

в різних видах спорту має свою специфіку. 

Вправи на розвиток координаційних здібностей рекомендуєть- 

ся застосовувати із різними змінами і доповненнями до змагальних, 

внесеними як у техніку виконання прийомів і зміст вправ, так і в 

умови й обстановку здійснення їх. Це дзеркальне виконання вправ 

у фехтуванні, фехтування лівою рукою для правців і навпаки. Усклад- 

нення вправ додатковими діями (у фехтуванні – під час бою діставати 

предмет, наприклад, тенісний м’яч, що лежить на стільці, і водночас 

не одержати укол) тощо. 

Вправи на розвиток координації відносно швидко призводять до 

втоми. Водночас їх виконання вимагає великої чіткості м’язових від- 

чуттів, що і знижує значний ефект за настання втоми. Тому проводи- 

ти вправи на координацію необхідно дотримуючись достатнього ін- 

тервалу відпочинку, що сприяє відносно повному відновленню сил. 

 Розвиток стійкості рівноваги 

Рівновага – це здатність зберігати задане положення тіла, незва- 

жаючи на зовнішні впливи. Розрізняють статичну й динамічну рів- 

новагу. Статична – пов’язана з утриманням певної пози, а динамічна 

– зі здатністю зберігати певне положення або швидко його набувати, 

незважаючи на впливи зовнішніх чинників. 

Для розвитку стійкості рівноваги передбачається використання 

декількох відносно самостійних груп рухових дій: 

–– збереження рівноваги на одній нозі з різними положеннями 

та рухами рук, тулуба і вільної ноги; 

–– стійки на руках і на голові з різними положеннями та рухами ніг; 

–– різні різкі повороти, нахили й обертання голови, стоячи на 

одній чи двох ногах, із різними положеннями та рухами рук, тулуба 

й вільної ноги; 

–– різні обертання тулуба, стоячи на одній чи двох ногах; 

–– різноманітні рухи, стоячи на обмеженій опорі (колода 

тощо); 

–– виконання завдань (за сигналом) на різке припинення рухів 

(за умови збереження заданої пози) чи різка зміна характеру та на- 

пряму рухів; 
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–– виконання різних рухових дій із заплющеними очима (А.А. Тер- 

Ованесян, І.А. Тер-Ованесян, 1986). 

У спортивному тренуванні стійкість рівноваги розвивається в ре- 

зультаті вправ, спрямованих на удосконалювання техніки виду спорту. 

 

Теоретична підготовка. 

У нормативно-правових документах з фехтування наявний наступний 

підхід до реалізації теоретичної підготовки на різних етапах удосконалення 

[206, 207], Так, на етапі початкової підготовки запропоновано до розгляду 

блоки інформації щодо історії розвитку фехтування, виникнення та 

сучасного стану розвитку фехтування в Україні, техніки безпеки на заняттях 

та змаганнях з фехтування, особистої гігієни спортсмена та гігієни 

фехтування, функціональних систем організму людини та їх значення у 

фехтуванні, правил змагань та основ суддівства фехтувальних поєдинків. 

Змістовною частиною цього блоку є інформація про фехтування як 

мистецтво володіння холодною зброєю; фехтування в стародавньому світі, 

зародження спортивного фехтування, фехтування на Олімпійських іграх, 

передові школи фехтуванні у світі, ФІЕ та її роль у міжнародному спорті; 

холодну зброю та вишкіл дружинників Княжої доби, козаків Запорізької Січі, 

зародження спортивного фехтування в Україні, розвиток українського 

фехтування у довоєнний та повоєнний період, фехтування в Україні за роки 

незалежності, провідні центри фехтування в Україні, кращі спортсмени; 

правила поведінки в залі фехтування, дотримання правил безпеки при 

виконанні загально підготовчих та спеціальних вправ зі зброєю, захисні 

обладунки та їх застосування, життєво важливі для захисту частини тіла 

фехтувальника, норми безпеки, передбачені Правилами змагань для 

спорядження, поведінки спортсменів та організації змагань; значення гігієни 

для попередження захворювань, догляд за тілом, порожниною рота та 

зубами, гігієнічні вимоги до одежі та взуття, значення правильного режиму 

дня та харчування, основи загартування, правила догляду за спортивною 

формою та фехтувальним інвентарем, санітарно-гігієнічні норми до місць 

проведення занять і змагань. 

У свою чергу, на етапі попередньої базової підготовки спортсмени 

повинні оволодіти знаннями щодо сучасного стану розвитку фехтування в 

Україні, участі фехтувальників України в Іграх Олімпіад, складових 

майстерності фехтувальника, самоконтролю у процесі тренувань і змагань, 

термінології фехтування, причин виникнення травм та їх профілактики, 

єдиної спортивної класифікації з фехтування, лікарського контролю та його 
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значення в спорті, суддівства змагальних поєдинків, зброї, спорядження та 

одягу фехтувальника, системи реєстрації уколів (ударів) у фехтуванні. 

Вивчаючи ці інформаційні блоки, фехтувальники ознайомлюються з 

географією розвитку фехтування, провідними центрами фехтування, ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ШВСМ, спортклубами, системою Всеукраїнських юнацьких 

змагань, відбором та комплектуванням команд для участі у міжнародних 

змаганнях серед кадетів і юніорів; учасниками Олімпійських Ігор та їх 

кращими результатами, участю українських фехтувальників в Олімпійських 

Іграх самостійною командою. 

Психологічна підготовка 

Психологічна підготовка відіграє велику роль у системі підготовки 

спортсменів. Це пояснюється тим, що в умовах спортивної конкуренції, яка 

постійно зростає, коли сили суперників приблизно однакові, особливого 

значення набувають морально-вольові якості спортсмена, його психологічна 

стійкість, готовність провадити боротьбу в найскладніших, часом 

несподіваних або невигідних умовах і досягати поставленої мети. 

 Психологічні аспекти підготовки кваліфікованих спортсменів 

Психологічна підготовка є складовою частиною всієї системи 

управління процесом підготовки спортсмена, її внесено до комплексу заходів 

щодо його забезпечення. Психологічна підготовка спрямована на 

формування таких психічних якостей особистості, які необхідні для 

спортивної діяльності, професійно важливих знань, умінь і навичок, а також 

досягнення такої стійкості, що забезпечує можливість вирішувати поставлені 

завдання у процесі змагань. Основна мета психологічної підготовки 

спортсмена високої кваліфікації полягає в забезпеченні досягнення високого 

рівня спортивної досконалості, психічній стійкості та готовності до 

змагальної діяльності, умінні протистояти психічному перенапруженню і 

попереджати його виникнення (А.В. Родіонов, 2003). 

Багаторічний досвід роботи зі спортсменами високої кваліфікації 

засвідчив, що психологічна підготовка значно підвищує ефективність і 

надійність змагальної діяльності, якщо вона здійснюється постійно і 
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починається на ранніх етапах підготовки спортсмена. Глибоке розуміння 

індивідуальних особливостей особистості свого учня, а також знання 

основних психологічних закономірностей формування та удосконалювання 

рухової навички допомагають тренерові не лише ефективно управляти його 

підготовкою, але й цілеспрямовано виховувати ті якості, які згодом 

допоможуть спортсменові стати лідером у своєму виді. 

Психологічна підготовка – проблема і психологічна, і педагогічна. 

Психологічною її можна вважати тому, що в процесі спортивної підготовки в 

єдності з теоретичною, техніко-тактичною, фізичною підготовкою і на їхній 

основі формується психічна готовність спортсмена до виступів на змаганнях. 

Ця готовність належить до категорії психічних станів, вивчення яких є 

компетенцією психології.  

Педагогічним аспектом проблеми є пошук шляхів і засобів формування 

цієї психічної готовності до змагань у процесі підготовки спортсмена. 

Педагогічними засобами можна спрямувати хід психічних процесів у 

потрібному напрямі, викликати до життя інший корисний психічний стан. 

Психічний стан визначається динамікою психофізіологічних функцій, 

емоційними реакціями і спрямованістю особистості спортсмена в цей момент 

(М. Ванек, 1986; М. Махач, 1990; А.В. Родіонов, 2003 та ін.). Водночас у них 

відображене найближче і віддалене минуле, проектується найближче і 

віддалене майбутнє певної особи. Зміст і структура психічних станів 

визначаються специфікою конкретного виду спортивної діяльності, а їхня 

динаміка – “миттєвим соціальним станом” спортсмена. 

Форми, засоби й методи психологічного забезпечення  

підготовки спортсменів 

Виділяють різні форми психологічного забезпечення підготовки 

спортсменів: психологічна консультація, психологічне навчання і 

психологічний тренінг, психологічний контроль та інші. 

Психологічна консультація – процес, під час якого подається 

кваліфікована інформація та роз’яснюються важливі питання для тренерів і 

спортсменів, які можуть виникати в процесі спортивної діяльності щодо 
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методів і засобів підготовки, регуляції психічних станів спортсменів, 

організації ефективної взаємодії тренер-спортсмен, розвитку певних 

особистісних якостей спортсменів. Психологічну консультацію проводить 

спортивний психолог, але можуть здійснювати тренер або лікар (за наявності 

в них достатніх знань і досвіду психологічних бесід). Психологічна 

консультація може проводитися у формі бесіди, питань і відповідей, в 

офіційній або неформальній обстановці, індивідуально або за участю всієї 

спортивної команди. 

Психологічне навчання – це одержання спеціальних психологічних 

знань, що дозволяють здійснювати кваліфіковане психологічне забезпечення 

спортивної діяльності як для тренера, лікаря, так і для спортсмена. Ці знання 

повинні бути конкретними, а не загальними. 

Психологічний тренінг – як одна з найпопулярніших форм 

психологічного забезпечення здійснюється без спеціального виділення його в 

самостійний розділ роботи зі спортсменами. Найперспективішна форма 

психотренінгу – застосування комплексів психотехнічних ігор (Н.В. Цвен, 

Ю.В. Пахомов, 1985), які дозволяють розвивати, удосконалювати й 

коректувати необхідні на певному етапі спортивного вдосконалення психічні 

процеси, властивості і стани, а також навчати методів психічної 

саморегуляції. 

Однією з найефективніших форм організації психологічного 

забезпечення підготовки спортсменів у збірних командах країни є особиста 

участь фахівця-психолога в процесі комплексного психологічного контролю, 

з подальшою психокорекцією у тренувальному процесі. 

Необхідно враховувати, що під час планування психологічної 

підготовки особлива увага приділяється розвиткові й удосконаленню тих 

якостей, які визначають результативність змагальної діяльності. Виділяють 

такі засоби психологічної підготовки спортсмена: 

– фізичні вправи; 

– засоби техніки й тактики певного виду спорту; 
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– спеціальні засоби – психологічні вправи 

(завдання із чіткою настановою і психологічною 

спрямованістю, наприклад, на підвищення рівня 

впевненості в собі); 

– психологічні прийоми регуляції і саморегуляції. 

Виділяють три основні групи методів психологічної підготовки: наочні, 

вербальні і практичні. Залежно від завдань, які вирішуються в процесі 

підготовки конкретної команди або спортсмена, їх можна використати в 

різних співвідношеннях. Щоб ефективно виконати комплекс заходів із 

психологічного забезпечення підготовки спортсмена, необхідно залучити 

фахівців-психологів до навчання й підготовки тренерів, спортсменів 

відповідних практичних навичок. 

Так, спостереження дозволяє вивчити психологічні процеси в людей, їх 

психічні якості в динаміці дійсного, реального життя. Застосовуючи 

спостереження як метод психологічного дослідження, треба не тільки вміло 

помічати факти, але і відсівати ті з них, які виявляються випадковими для 

певної людини. Щоб результати спостереження мали вірогідний характер, 

його необхідно здійснювати в процесі різних видів діяльності спортсмена: 

під час тренувальної і змагальної діяльності, на теоретичній підготовці, у 

спортсмена вдома тощо. 

Бесіда є більш активним методом вивчення спортсмена. Під час бесіди 

можна дізнатися про переконання спортсмена, мотиви й мету його 

спортивної діяльності, інтереси, ставлення до майбутнього змагання тощо. 

Бесіда проводиться або з самим спортсменом, або з іншими особами (про 

нього розмовляють з друзями, родичами і т.д.). 

Щоб одержати відомості, які цікавлять психолога, бесіду треба 

формувати вміло. Для цього необхідно встановити особистий контакт зі 

спортсменом (або іншою особою), знайти з ним спільну мову. Варто 

заздалегідь ретельно продумати план бесіди. Її бажано вести навколо теми, 

близької співрозмовникові (про тренування і змагання, про ставлення до 
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тренувального процесу, про захоплення й уподобання спортсмена тощо). 

Необхідно намагатися не ставити прямі запитання, а знаходити непрямі 

шляхи для одержання потрібної інформації. І, звичайно, під час живої бесіди 

небажано щось записувати. Протокол бесіди складається відразу після її 

закінчення. 

Найактивнішим методом вивчення особистості є застосування різних 

тестів і шкал, апаратурних засобів. 

Під час спостереження й вивчення спортсмена необхідно прагнути до 

якомога точніших і перевірених висновків про його психологічні 

особливості. У результаті такого спостереження складається особистісна 

психофізіологічна характеристика на спортсмена, яку повинен враховувати 

тренер під час планування підготовки спортсменів. 

 

Дуже велике значення для досягнення високого результату має вміння 

тренера керувати спортсменом як під час турніру, так й однієїзмагальної 

вправи. Від того, як тренер розробив стратегічний і тактичний плани, 

наскільки раціонально змігвикористати наявні резерви й оперативно 

зреагувати на складну змагальну обстановку, багато в чому залежить успіх 

спортсмена під час змагань. 

До початку змагань необхідно скласти план виступу, який повинен 

враховувати рівень підготовленості спортсмена, умови майбутніх змагань, 

можливості суперників, мати кінцеву мету й мотиви виступу. Варто 

програмувати майбутнє змагання й діяльність спортсмена в ньому. 

Відсутність ретельно розробленого плану негативно позначається на 

готовності спортсмена до змагання. Дуже важливо під час складання плану 

правильно визначитимету й мотиви виступу спортсмена. Саме мотиви 

діяльності спортсмена є потужним психологічним механізмом, пізнаючи, 

формуючи і змінюючи, який можна керувати діями, вчинками, поведінкою 

окремих особистостей. 

Змагання за своїм значенням мають різний характер. Розрізняють 
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чотири рівні змагань: підготовчі, контрольні, відбіркові та головні. Мета й 

мотиви участі в них різні. Але є і загальніположення для визначення мети і 

мотивів виступу в змаганнях: 

– мета повинна відповідати можливостям 

спортсмена або трохи перевищувати їх, але ніколи не 

здаватися спортсменові недосяжною; 

– цільова настанова повинна виражатися в 

категоричній формі (показати такий результат, посісти таке 

місце); 

– кінцеві мотиви виступу в змаганнях всієї 

команди повинні бути якомога ближчими до особистих 

мотивів спортсмена або збігатися з ними (єдність 

суспільного й особистого). 

Варто мати на увазі, що повної й достовірної інформації про умови 

майбутніх змагань і суперників не буває. Тому потрібно бути готовим до 

непередбачених ситуацій і труднощів як об’єктивного, так і суб’єктивного 

характеру. Труднощі об’єктивного характеру є: 

– незвичні умови змагань; 

– невдале жеребкування; 

– непередбачено сильний склад суперників 

(спортсмени з високими спортивними титулами, званнями 

тощо); 

– дії інших людей (необ’єктивне суддівство, 

реакція глядачів, дії тренера, товаришів по команді тощо); 

– порушення розпорядку змагань (затримка 

змагань, перенесення старту й ін.); 

– несподіваназміна турнірного положення; 

– невдача під час розминання (несправності в 

спорядженні, техніки, травми й ін.); 

– помилки в оцінюванні дій суперників і своїх. 
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Подолання об’єктивних і суб’єктивних труднощів, що виникають під 

час змагань, пов’язане з максимальною мобілізацією сил, і більшість 

спортсменів успішно використають наявні резерви. 

Керування діями спортсменів у процесі змагальної діяльності 

відбувається в певнихтимчасових рамках; цей час можна поділити на три 

періоди: період, що передує змаганню, власне змагання та післязмагальний 

період. 

Варто розрізняти оперативне і поточне керування. Мета оперативного 

керування – досягнення заданогозмагального результату в конкретному бою; 

мета поточного керування – забезпечення комплексу умов, необхідних для 

кінцевогозмагального результату. Оперативне керування в умовах змагальної 

діяльності передбачає самоврядування та інформаційнувзаємодію тренера і 

спортсмена, що здійснюється за допомогою слів або допоміжних 

невербальних впливів. 

Дослідження з проблеми самоуправління й інформаційної взаємодії 

тренера і спортсмена, здійснені в спорті найвищих досягнень на базі 

фехтування (В.О. Дрюков, 1988), показали, що взаємозв’язок спортсмена з 

тренером визначається правилами змагань. 

Правила змагань з фехтування дозволяють здійснювати взаємозв’язок у 

процесі змагань (зупинки під час фехтувального двобою, перерви між боями 

тощо) для оптимального керування ззовні. 

Керування ззовні припускає метод спостереження за змагальними 

боями своїх спортсменів і супротивників, щоб виявити ефективні та 

неефективні прийоми й тактичні дії для уточнення і внесення необхідних 

коректив у плани наступних боїв. 

Спостерігаючи за супротивниками, необхідно звертати увагу на таке: 

– у яких ситуаціях він атакує найчастіше? 

– яким технічним прийомам надає перевагу? 

– чи парирує він, чи переходить до контратаки у випадку раптової 

атаки? 
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– як реагує на різні дії (наприклад, раптові атаки, атаки з дією на 

зброю)? 

– які зовнішні ознаки дозволяють зробити внесок про стан концентрації 

суперника? 

– чи видає він мимоволі свої наміри або намагається ввести в оману? 

Однак завантажувати спортсмена великою кількістю вказівок не 

потрібко, тренер повинен лише допомагати йому короткою кваліфікованою 

порадою і демонстрацією на короткому індивідуальному уроці. 

Опитування тренерів й анкетування спортсменів виявили, що у 

фехтуванні інформація, що мотивує, мобілізує, орієнтує, психорегулює, 

оцінює та організує є основним керівним впливом тренера на спортсмена в 

процесі змагальної діяльності. 

Поточне керування передбачає низку заходів, спрямованих на 

досягнення заданого результату в попередніх і фінальних змаганнях. Якщо 

змагання відбуваються впродовж кількох днів, то доцільно встановити 

раціональний режим дня з урахуванням часу змагань. Щоб інтенсифікувати 

процеси відновлення до чергового дня змагань, необхідно комплексно 

застосовувати педагогічні, психічні й медико-біологічні засоби відновлення, 

що дозволить уникнути симптомів утоми до наступного дня змагань. Тому 

під час змагань, що відбуваються протягом кількох днів, доцільно проводити 

комплексно додаткові тренувальні заняття, що стимулюють і відновлювальні 

впливи. У процесі багатоденних змагань тренер (лікар) розподіляє різні 

засоби відновлення, враховуючи індивідуальні особливості й стан 

спортсмена, а також наявність певного устаткування. 

Специфічна змагальна обстановка (урочистість відкриття змагань, 

наявність глядачів, загальна емоційна піднесеність, висока значущість 

змагань, почуття особистої відповідальності, особливості виконання 

змагальних вправ, “ціна помилок”, що ріко зростає, наявність суддів, які 

контролюють діяльність спортсмена та ін.), що впливає насамперед на 

психіку спортсмена (А.Ц. Пуні, 1960), може викликати певні передстартові 
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реакції: бойову готовність до майбутнього змагання (позитивна реакція), 

стартову лихоманку (різко підвищена реакція) або стартову апатію (різко 

знижена реакція). Тому одним із завдань передзмагального розминання є 

регуляція передстартового стану. Для цього використовують аутогенне 

тренування, психотерапію, масаж, електростимуляцію, спеціальні фізичні 

вправи тощо. 
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