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План. 

 

1. Етапи багаторічної підготовки фехтувальників. 

2. основні вимоги та зміст етапів багаторічної підготовки. 

3. Характеристика складових системи підготовки. 

4. Тренувальні навантаження та управління ними в процесі підготовки. 

 

 

 

Система (від грецького systma - ціле, складене з частин) - численність 

елементів, які знаходяться у відносинах та зв’язках один з одним, утворюючи 

обумовлювану цілісність єдинство. 

Говорячи про систему багаторічного тренування необхідно мати на увазі 

такі її компоненти: етапи багаторічного тренування, вік спортсменів на окремих 

етапах, основні завдання підготовки, вибіркова направленість тренування на 

кожному з етапів, основні засоби та методи підготовки, припустимі тренувальні 

навантаження, примірні контроль нормативи для кожного етапу підготовки. 

В.С.Келлер та В.М.Платонов (1993) рахують, що система підготовки 

кваліфікованих спортсменів складається з двох підсистем: процесної та 

персоніфікованої. 

Процесна підсистема уявляє собою взаємодіючими між собою 

тренуванням, змаганнями та відновленням, в умовах яких відбувається 

навчання, розвиток та виховання спортсмена. 

Персоніфікована підсистема складається з взаємодіючих між собою 

персоналу управління і середовища. Управління підготовкою здійснює тренер, 

граючий головну роль, та допоміжний персонал, складений з вчених, медиків, 

організаторів, господарників. Співробітники допоміжного персоналу, 

забезпечуючі організаційне, матеріально-технічне, господарське, науково-

методичне забезпечення у теперішній час грають усе більше значення у 

підготовці спортсмена. Тренер при взаємодії зі всім персоналом виконує 

підготовчу і основну роботу. 

До підготовчої роботи відносяться: 

 проведення відбору (початкового та поточного); 

 визначення стратегії тренувального процесу; 

 планування. 

Основними завданнями є: 

 проведення учбово-тренувальних занять; 

 засвоєння техніки і тактики, фізичної та психічної підготовки; 

 виховання високих моральних та вольових якостей; 

 управління розвитком тренованості. 
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Тренер дає також завдання на матеріально-технічне забезпечення, приймає 

участь у науково-методичному забезпеченні, виконує роботу організатора. 

Обов'язки організатора: 

* проведення виховної роботи; 

* координація роботи всіх осіб, які приймають участь в підготовці 

спортсменів; 

* планування та проведення зборів. 

Щоби правильно збудувати багаторічний учбово-тренувальний процес 

необхідно орієнтуватися на оптимальні вікові кордони, в рамках яких 

спортсмени добиваються своїх вищих досягнень. Такими орієнтирами служать 

дані про вік переможців та фіналістів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу. 

Примірним віком вищих досягнень у фехтуванні є 25-30 років у чоловіків та 

24-28 у жінок. Крім того можливо відокремити наступні вікові зони, коли 

спортсмени показують  свої кращі результати: 

 зона перших великих успіхів 18-20 років. 

 Зона оптимальних можливостей 21-25 років. 

 Зона утримання високих результатів 26-30 років. 

Таким чином, весь період активних занять спортом у висококваліфікованих 

фехтувальників займає 15-20 років, з яких приблизно половина припадає на 

юнацький спорт. 

Етапи багаторічної підготовки. 

Багаторічна спортивна підготовка має п'ять етапів: 

 Початкової підготовки.  

 Попередньої базової підготовки. 

 Спеціальної базової підготовки. 

 Максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

 Збереження досягнень. 

Етап початкової підготовки.  

Однак перед тим як почнеться етап початкової підготовки кожен тренер 

зустрічається з етапом відбору та комплектування груп. Попередній відбір 

включає в себе: 

* агітацію та пропаганду; 

* перегляд у школах; 

* медичне обстеження; 

* попередня підготовка до відбору; 

* оцінка здібностей. 

Ігнорування цих заходів дуже часто приводе до того, що тренери замість 

відбору ліпших ледве проводять набір. 

Етап початкової підготовки має на меті зміцнення здоров'я дітей, різнобічну 

фізичну підготовку, усунення недоліків у фізичному розвитку, навчання техніці і 

тактиці допоміжних і спеціально-допоміжних вправ. 

Підготовці юних спортсменів властиві розмаїття засобів і методів, 

якнайширше застосування вправ з різних видів спорту і рухливих ігор, 
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застосування ігрового методу. На цьому етапі недоцільно планувати тренувальні 

заняття із значними фізичними та психічними навантаженнями, одноманітних, 

монотонних засобів. 

Тренувальні заняття на цьому етапі слід проводити не частіше 2-3 разів на 

тиждень, а їх тривалість повинна бути 30-60 хвилин. Ці заняття треба органічно 

поєднувати з заняттями фізичною культурою в школі з переважаючим 

використанням ігрового методу. 

Етап попередньої базової підготовки. 

Головним завданням тренування на цьому етапі є різнобічний розвиток 

фізичних можливостей організму, зміцнення здоров'я юних спортсменів, 

усунення недоліків у фізичному розвитку і підготовленості. Створення рухового 

потенціалу для засвоєння рухових навиків. Особливу увагу слід звертати на 

формування стійкої зацікавленості юних спортсменів у цілеспрямованій 

багаторічній підготовці. Різнобічна підготовка на цьому етапі при невеликому 

обсязі спеціальних вправ найбільш сприятлива для наступного спортивного 

вдосконалення. 

На цьому етапі технічне вдосконалення вже більше, ніж на попередньому, 

будують на різноманітному матеріалі вправ. 

Особливу увагу необхідно звертати на розвиток різних форм прояву 

швидкості і гнучкості. За умовами природних темпів приросту фізичних 

здібностей недоцільно планувати на цьому етапі комплекси вправ високої 

інтенсивності з недовгими паузами, відповідальні змагання, тренувальні заняття 

з великим навантаженням, тощо. 

Етап спеціальної базової підготовки. 

На початку цього етапу головну роль відводять спеціальній і допоміжній 

підготовці, якнайширшому використанню вправ із суміжних видів спорту, 

вдосконаленню техніки. 

У другій половині цього етапу підготовка стає більш спеціалізованою. На 

цьому етапі широко використовуються засоби для підвищення функціонального 

потенціалу організму спортсмена без застосування великого обсягу вправ, 

максимального наближення за характером до змагальної діяльності. Найбільш 

напружені навантаження спеціальної спрямованості необхідно планувати 

протягом етапу максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Цей етап передбачає досягнення максимальних результатів. Головним 

завданням є максимальне використання тих тренувальних засобів, які здатні 

викликати інтенсифікацію адаптаційних процесів. Підсумкові величини обсягу і 

інтенсивності тренувальної роботи досягають максимуму, ширше планують 

заняття з великим навантаженням, кількість занять у тижневих мікроциклах 

може досягти 15-20 і більше, стрімко збільшується змагальна практика і обсяги 

спеціальної, психічної, тактичної та інтегральної підготовки. 

Етап збереження досягнень. 
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Характерною ознакою цього стану є поглиблення індивідуалізованності  

підходу до кожного спортсмена. Потрібно враховувати, що спортсмени, які 

перебувають на даному етапі багаторічної підготовки, добре адаптовані до 

найрізноманітніших засобів тренувального впливу. І, як правило, без змін 

варіантів планування тренувального процесу, методів і засобів не вдається 

домогтися не тільки прогресу, але й утримання спортивних досягнень на 

колишньому рівні. Тому на цьому етапі як ніколи раніше потрібно намагатися 

варіювати засоби і методи тренування, планувати комплекси вправ, які не 

виконувалися раніше, застосовувати нові тренажерні установки, неспецифічні 

засоби, які стимулюють працездатність і ефективність виконання рухових дій. 

Вирішенню цього завдання можуть також сприяти . збільшенні коливання 

тренувального навантаження. Наприклад, на фоні загального обсягу зменшення 

роботи в макроциклі ефективним може стати планування ударних мікроциклів з 

виключно високою інтенсивністю. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ФОРМ  ТА  ВИДІВ  ПІДГОТОВКИ. 

 

До основних форм підготовки спортсмена відносяться: 

1. Змагання - низка офіційних та неофіційних випробувань, організованих, 

як відносно самостійні форми спортивної діяльності. 

2. Спортивні тренування - як основна форма підготовки, в якій найбільш 

повно відображені фізична, технічна, тактична, психологічна підготовки 

спортсмена.  

Заходи (фактори) доповнюючі тренування та змагання, які оптимізують їх 

ефект - це загальний режим життя, спеціальне харчування, засоби та методи 

поновлення після тренувальних та змагальних навантажень. 

До видів підготовки фехтувальника відносяться: фізична, технічна, тактична, 

психічна, теоретична. 

 

1. Фізична підготовка фехтувальників. 

 

Фізична підготовленість характеризується можливостями функціональних 

систем організму і рівнем розвитку основних фізичних якостей - швидкості, 

сили, витривалості, спритності (координаційних здатностей) та гнучкості. 

Фізична підготовленість поділяється на загальну та спеціальну. 

Силові здібності і їх вдосконалення: 

 максимальна сила; 

 вибухова сила; 

 силова витривалість. 

Зараз прийнято розрізняти вправи силової спрямованості за такими 

режимами скорочення м'язів: 

 ізометричним (статичним); 
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 ізотонічним (динамічним) при постійній величині обтяження поєднанні 

роботи долаючого і поступового характеру; 

 ізотонічним при долаючому режимі роботи м'язів; 

 ізотонічним при поступовому режимі роботи м'язів; 

 ізокінетичним; 

 змінних опорів. 

Швидкісні здібності і їх удосконалення. Розрізняють елементарні і 

комплексні форми проявів швидкості. Елементарні форми проявляються у 

латентному часі простих і складних рухових реакцій, швидкості виконання 

окремого руху при незначному зовнішньому опорі, частоті рухів. До 

комплексних прояві відносяться здатність досягнення високого рівня 

дистанційної швидкості, швидке прискорення на старті, виконання з високою 

швидкістю рухів,  продиктованих ходом змагальної боротьби. Треба відмітити, 

що елементарні форми швидкісних якостей погано піддаються удосконаленню, 

а з комплексними формами швидкісних якостей може бути значний прогрес. 

Робота над підвищенням швидкісних якостей спортсмена може бути 

розділена на два взаємопов'язаних етапи: етап диференційованого 

вдосконалення, окремих складових швидкісних здібностей (час реакції, час 

поодиночного руху, частота рухів) і етапи інтегрального вдосконалення, на 

якому відбувається об'єднання локальних здібностей в цілісних рухових актах, 

характерних для фехтування. Ефективність швидкісної підготовки відчутно 

залежить від інтенсивності виконання вправ, здатності фехтувальника 

максимально мобілізуватись при цьому. Уміння спортсмена в процесі 

тренувальних занять виконувати вправи на максимально швидкісному рівні, 

якомога частіше перевищувати найкращі особисті результати в окремих вправах 

служать основним засобом підвищення його швидкісної підготовленості. 

Витривалість і її вдосконалення. 

Розглядають два види витривалості: загальну і спеціальну. 

Спеціальна витривалість - дуже складна багатокомпонентна властивість. Її 

структура визначається специфікою виду спорту і його окремих дисциплін, а 

забезпечують її наступні основні фактори: 

1) потужність і єдність шляхів енергозабезпечення виконаної роботи; 

2) економічність роботи і ефективність використання функціонального 

потенціалу; 

3) специфічність пристосувальних реакцій і функціональних проявів; 

4) стабільність і варіативність рухових навичок і вегетативних функцій. 

При плануванні навантажень увагу слід приділяти таким компонентам: 

інтенсивності, тривалості вправи (або кількості виконань в одному підході), 

інтервалу та характеру відпочинку між вправами, загальній кількості серій та 

емоційного фону. Стрижневим компонентом планування навантаження є 

інтенсивність. Інтенсивність навантаження при розвитку витривалості може 
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визначитися двома критеріями: критерій порівняння із змагальною діяльністю і 

критерій показників споживання кисню і ЧСС. 

Гнучкість і її вдосконалення. Розрізняють активну і пасивну гнучкість. 

Ступінь розвитку гнучкості є одним із основних факторів, що забезпечують 

рівень спортивної майстерності. 

Загальнопідготовчі вправи, що застосовуються для розвитку гнучкості, 

засновані на згинанні, розгинанні, нахиленнях, поворотах. Спеціальна розминка, 

різні види масажу, зігріваючі процедури сприяють значному збільшенню 

гнучкості. Тривалі паузи між вправами. Прогресуюча втома знижують рівень 

гнучкості, передусім активної. Вправи на гнучкість можуть бути активного, 

пасивного і змішаного характеру. 

Координаційні здібності фехтувальників. 

 Серед основних умов, від яких залежить рівень розвитку координаційних 

здібностей спортсмена, слід виділити: особливості його виховання, вміння 

аналізувати власні дії, формувати образи ритмічних, динамічних, часових і 

просторових характеристик рухів власного тіла і різних його частин у їх 

складній взаємодії, розуміти поставлені рухові завдання, планувати конкретні 

засоби виконання рухів (Бернштейн Н.О., 1966; Пуні Л.Ц., 1980). 

Одним з найважливіших факторів, які зумовлюють рівень розвитку 

координаційних здібностей, є так звана моторна (рухова) пам'ять - властивість 

ЦНС запам'ятати рухи і відтворювати їх у випадку необхідності (Бернштейн 

Н.О., 1966). 

Велике значення для підвищення рівня координаційних здібностей має 

готовність аналізаторів адаптуватися до специфічних особливостей конкретного 

виду спорту. Під впливом тренувань функції багатьох аналізаторів 

поліпшуються. Координаційні здібності, засновані на проявах рухових реакцій і 

просторово-часових адаптацій. Впливають на діяльність спортсмена у 

несподіваних і швидкозмінних ситуаціях. Передбачити дистанційні взаємини з 

партнерами і суперниками, переключатися з одних дій на інші, вибирати 

момент для початку дій - найбільш поширені спеціалізовані вміння спортсменів 

у єдиноборствах і іграх. 

 

3. Технічна підготовка. 

 

Технічна підготовленість - це ступінь оволодіння спортсменом системою 

рухів (технікою виду спорту). Характерних для результативної змагальної 

діяльності в даному виді спорту. Здатність спортсмена виконувати ефективні 

прийоми та дії в складних умовах є основним показником стабільності його 

технічної підготовленості. 

Процес становлення і удосконалення технічної майстерності умовно 

поділяють на стадії (Штарх Г., 1971): 

* стадія створення першого уявлення про рухову дію і формування 

установки на його вивчення; 
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* стадія формування вміння; 

* стадія формування досконалого виконання рухової дії; 

* стадія стабілізації навику; 

* стадія досягнення варіативності навику. 

Перечислені стадії становлення технічної майстерності дозволяють 

разокремлювати процес її удосконалення на відносно самостійні ланки і 

виділити в загальній структурі процесу навчання три етапи: початкове вивчення, 

поглиблене вивчення, закріплення і подальше вдосконалення. Методика 

оволодіння технікою спорту, яка є системою засвоєння спеціалізованих рухів, 

характеризується діалектичними особливостями: цілісністю і диференціацією, 

стандартизацією і індивідуалізацією, стабільністю і варіативністю (Донской 

Д.Д., 1969) при виконанні тренувальних вправ. 

 

4. Тактична підготовка. 

 

В основі  тактичної підготовленості окремих спортсменів і команд лежить 

володіння ними сучасними засобами, формами і видами тактики, відповідність 

тактики рівню розвитку змагальної діяльності, відповідність тактичного плану 

особливостям конкретного змагання, пов'язування тактики з рівнем 

досконалості інших сторін підготовленості - технічної, психічної, фізичної. 

Серед основних напрямків тактичної підготовки слід виділити: вивчення 

сутності та основних теоретико-методичних положень спортивної тактики, збір і 

аналіз інформації, необхідної для практичної реалізації тактичної 

підготовленості, оволодіння основними елементами, прийомами, варіантами 

тактичних дій, удосконалення тактичного мислення, практична реалізація 

тактичної підготовленості. 

 

4. Психологічна підготовка. 

 

Завдання психічної підготовки - виконання у фехтувальників і 

вдосконалення в процесі тренувань і змагальної діяльності їх психічних 

функцій. 

Мета психічної підготовки - це розробка і здійснення  своєрідного 

алгоритму управління функціонуванням організму для створення оптимальної 

готовності до ефективного засвоєння техніко-тактичної майстерності, 

максимального вияву підготовленості, рішучості, вольових якостей для здобуття 

перемоги в змаганнях, гуманістичних пріоритетів особистості, моральності і 

етики спорту. 

В структурі психічної підготовки фехтувальників виділяють дві відносно 

самостійні сторони: вольову і спеціально психічну. 

Воля, як активна сторона свідомості людини, має структурні компоненти: 

пізнавальний - пошук правильних рішень, емоційний - впевненість в собі, 
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виконавчий - регулювання фактичного виконання рішень за допомогою 

свідомого самопримушення. 

В структурі вольової підготовленості виділяють такі якості: 

цілеспрямованість (чітке бачення мети), рішучість і сміливість (схильність до 

ризику в поєднанні зі своєчасністю і поміркованістю рішень), наполегливість і 

завзятість (здатність до мобілізації функціональних резервів, активність у 

досягненні мети і подоланні перешкод), витримка та самовладання (якість 

розуму, здатність керувати власними думками і діями в умовах емоційного 

збудження),  самостійність та ініціативність (власні починання, новаторство). 

В структурі спеціальної психічної підготовленості слід виділити: 

* стійкість спортсмена до стресових ситуацій тренувальної і змагальної 

діяльності; 

* рівень досконалості кінестатичних і візуальних сприйняттів різних 

параметрів рухових дій та оточуючого середовища; 

* здатність до психічної регуляції рухів, забезпечення ефективної м'язової 

координації; 

* здатність сприймати, організовувати і опрацьовувати інформацію в 

умовах дефіциту часу; 

* досконалість просторо-часової аптинації як фактора, який підвищує 

ефективність техніко-тактичних дій; 

* здатність до формування випереджуючих програм реакцій, необхідних 

для ефективної змагальної боротьби. Рівень різних складників спеціальної 

психічної підготовки визначається рівнем обсягу та зосереджуваності уваги, яку 

умовно можна поділити на чотири типа (за обсягом і спрямованістю 

зосередженості). Важливою стороною психічної підготовленості фехтувальника 

є його здатність керувати рівнем свого збудження як до змагань, так і під час 

них. Емоційне предстартове збудження є позитивним фактором якщо не 

перевищує оптимальних для даного спортсмена меж. Оптимальне збудження 

виявляється у впевненості фехтувальника у власних силах, позитивній установці 

на змагальну боротьбу, підвищеній увазі, високому ступені регуляції рухів та ін. 

Як тільки рівень емоційного збудження перевищує ці межі, виникає стан 

невпевненості, неспокою, зниження уваги, дискоординації рухової та 

вегетативних функцій, який веде до зниження змагальної діяльності. 

Основними напрямками психічної підготовки фехтувальників є: 

* формування мотивації занять спортом; 

* виховання вольових якостей; 

* ідеомоторне тренування; 

* удосконалення швидкості реагування; 

* удосконалення спеціалізованих вмінь; 

* регулювання психічної напруженості; 

* виховання толерантності до емоційного стресу; 

* управління стартовим станом спортсмена. 
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5. 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 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. 
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Характеристика тренувальних і змагальних навантажень. 

Інтенсивність протікання адаптаційних процесів в організмі фехтувальника 

визначаються характером, величиною та спрямованістю навантажень. За 

характером навантаження можуть бути поділені на тренувальні та змагальні, 

специфічні і неспецифічні; за величиною - на малі, середні, значні 

(колограничні), великі (граничні); за спрямованістю - на ті, які сприяють 

розвитку окремих рухових здібностей (швидкісних, силових, координаційних, 

витривалості, гнучкості), чи їх компонентів (алактатних чи лактатних 

анаеробних, аеробних можливостей). 

Навантаження можуть розрізнятися за причетністю до того  чи іншого 

структурного утворення, тренувального процесу. Зокрема, слід розрізняти 

навантаження окремих тренувальних і змагальних вправ чи їх комплексів, 

навантаження тренувальних занять, днів, сумарних навантажень мікро- та 

мезоциклів, періодів і етапів тренування, макроциклів, тренувального року. 

Величина тренувальних і змагальних навантажень може бути 

охарактеризована з зовнішньої та внутрішньої сторін. Зовнішня сторона 

навантаження найбільш загально виражається показниками сумарного обсягу 

роботи. В їх числі: загальний обсяг роботи в годинах, обсяг циклічної роботи 

(бігу, плавання тощо) у кілометрах, кількості тренувальних занять, змагальних 

стартів. 

Для оцінки зовнішньої сторони навантаження широко використовують 

показники її інтенсивності. До таких показників відносяться темп рухів, 

швидкість їх виконання, час долання тренувальних відрізків і дистанції, 

величина обтяжень, які необхідно здолати в процесі розвитку силових якостей і 

ін. 

Однак найбільш повно навантаження характеризується з внутрішньої  

сторони, тобто з огляду реакції організму на виконану роботу. Про величину 

навантаження можна судити за найрізноманітнішими показниками активності 

функціональних систем, які забезпечують виконання роботи - час рухової 

реакції, час виконання поодиночного руху, величина та характер зусиль, що 

розвиваються, дані про активність м’язів, частоту скорочень серця, частоту 

дихання, показники вентиляції легенів. Хвилинного обсягу кровообігу, 

споживанню кисню, швидкість накопичення та кількість лактату в крові. 

Величина навантаження, крім цих показників, може бути охарактеризована 

відновленням працездатності, запасами глікогену, активністю окислювальних 

ферментів, швидкістю та рухливістю нервових процесів. 

Тренувальні навантаження, які направлені на вирішення завдань 

спортивного тренування, характеризуються наступними компонентами: 

a) характером вправи; 

b) інтенсивністю вправ при їх виконанні; 

c) тривалість окремих вправ; 

d) тривалістю та характером інтервалів відпочинку між окремими вправами; 

e) кількістю повторень вправ. 
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Співвідношення цих компонентів у тренувальних навантаженнях визначає 

величину та направленість їх впливу на організм. 

 

Структура побудови підготовки фехтувальників. 

Під структурою процесу підготовки спортсменів розуміють відносно стійкий 

порядок поєднання його компонентів і співвідношення одного з одним. 

Заняття - головна структурна одиниця. 

Підготовча, основна, заключна частини. 

Заняття слід розрізняти по організації (групові, індивідуальні і самостійні), 

поставленим завданням (учбові, тренувальні, учбово-тренувальні, контрольні, 

модельні, теоретичні або методичні), за величиною навантаження, підрозділів 

підготовки (фізичної, техніко-тактичної, інтегральної). 

Типи і побудова мікроциклів. 

Типи мікроциклів: 

* втягуючий; 

* формуючий; 

* підвідний; 

* змагальний. 

Типи мезоциклів: 

* втягуючі; 

* базові; 

* контрольно-підготовчі; 

* предзмагальні та змагальні; 

* виведення спортсмена з форми. 

Структура і побудова макроциклів: 

* етап початкової підготовки; 

* попередньої базової підготовки; 

* спеціальної базової підготовки; 

* максимальної реалізації індивідуальних можливостей; 

* збереження досягнень. 

 

3. ТРЕНУВАЛЬНЕ  НАВАНТАЖЕННЯ  ФЕХТУВАЛЬНИКА,  ЙОГО  

ОБ'ЄМ,  ІНТЕНСИВНІСТЬ,  ПСИХІЧНА НАПРУЖЕНІСТЬ. 

 

Поряд з поняттям засіб та метод для характеристики факторів діючих на 

спортсмена в процесі тренування, використовують поняття “тренувальне 

навантаження”. 

Поняття тренувального навантаження передає в першу чергу кількісну межу 

тренувального впливу (великий, середній, малий). Сенс тренувального 

навантаження є у тому, що викликаючи використання робочих потенціалів 

організму та втому, воно тим самим стимулює відновлювані процеси, а в 

результаті супроводжується не тільки відновлюванням але й зверхвідновленням  

працездатності (суперкомпенсація - А.А.Ухтомський). 
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Між рівнем спортивних досягнень та параметрами навантаження існує 

закономірний зв'язок. Ріст спортивних досягнень залежить від приросту 

тренувальних навантажень. 

Величина тренувального навантаження є  виробнича від її інтенсивності та 

об'єму.  

Об'єм тренувального навантаження характеризується тривалістю її дії та 

сумарною кількістю роботи, виконаної за час окремої тренувальної вправи чи 

серії вправ. 

Інтенсивність тренувального навантаження характеризується розміром 

зусиль, напруги функцій та силою дії навантаження в кожний момент вправи. 

Чи ступеню концентрації об'єму в часу. Одним з найбільш широко 

використовуємих показників об'єму навантаження є час. В останні роки в 

підготовці фехтувальників все більшу увагу приділяють психічній складовій 

навантаження. 

У фехтуванні розроблена примірна оціночна шкала, яка дозволяє провести 

розподіл спеціалізованих вправ по ступені їх дії на психічну напруженість 

діяльності спортсмена. 

Загальна психічна напруга заняття здійснюється по формулі: 

Р =  Р1 t11     
=  

Р1 t1 + Р2 t 2 + ...+ Ріt
 
і 

       t11                         t1 + t 2 +...+ tn 
де: Р - сумарна ступінь психічної напруги тренувального заняття в умовних 

балах; 

     Р - ступінь психічної напруги дії спортивних вправ в умовних балах; 

     t - час використаний на вправу одної ступені психічної напруги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

семінарського заняття з теми: 

“Система підготовки фехтувальників високої кваліфікації”. 

 

Питання. 
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I. Етапи багаторічної підготовки фехтувальників. 

II. Основні задачі та зміст етапів багаторічної підготовки. 

III. Характеристика складових системи підготовки: 

 характеристика форм підготовки; 

  характеристика видів підготовки. 

IV. Тренувальні навантаження та управління ними у процесі підготовки до 

змагань. 
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