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1. Вступ. Характеристика фізичного розвитку 

 

Спортивне тренування – це система регулярних занять, направлена на 

виховання висококваліфікованих спортсменів на різнобічний фізичний 

розвиток та забезпечення високого рівня здоров'я юнаків і молоді. Упроцесі 

тренування вирішується декілька взаємопов'язаних завдань і передусім 

завдання всебічного фізичного розвитку, оволодінням  високим рівнем 

техніки і тактики, виховання стійких моральних та вольових якостей. 

Сучасний рівень розвитку фехтування настільки високий, що досягнути 

успіхів і стабільних результатів без кропітливої роботи над різнобічним і 

гармонійним розвитком спортсмена не можливо. Атлетичний характер 

фехтування спонукає мати відмінну фізичну підготовленість, оскільки 

заняття тільки фехтуванням не дозволяють домогтися різнобічної підготовки. 

Як високотехнічний і складний вид спорту фехтування потребує розвитку 

фізичних якостей, які складають базу для удосконалення спортивної 

майстерності. Чим краще стан здоров'я фехтувальника, чим більше 

удосконалений руховий апарат, тім більше можливостей відкривається перед 

ним у володінні складними формами фехтувальних рухів і більшої 

впевненості у своїх силах на тренуванні та відповідальних змаганнях. Для 

вирішення складних завдань фізичного удосконалення використовуються 

фізичні вправи, а також природні фактори загартовування, оздоровлення та 

гігієнічний режим. Фізична підготовка повинна забезпечити високий 

загальний рівень розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, 

гнучкості та спритності), необхідних для подальшого вдосконалення.  

 

2. 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 
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забезпечує швидкість рухів і відіграє велику роль у роботі, що вимагає 

витривалості й спритності. 

Силу людини можна визначити як її спроможність поборювати зовнішній 

опір або протидіяти такому опорові за рахунок будь-яких м’язових зусиль 

(В.М. Заціорський, 1970).Відповідно до сучасних уявлень, рівень різних 

силових спроможностей 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 режиму 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 статичний режими 

роботи м’язів. У динамічному режимі м’язи виявляють силу, коли переважає 

робота-подолання (зменшені довжини м’язів, міометричний режим) або 

робота-уступання (подовжені довжини м’язів, пліометричний режим). 

За умов статичного режиму м’язи можуть виявляти силу без зміни 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 спортивного 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, нерегульовані 

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 максимальних 

зусиль, ізометричний метод, ізокінетичний метод, ударний метод, 

електростимуляційний метод тощо. 

Практичний досвід розвитку спорту високих досягнень виявив, що жоден із 

засобів і методів спеціальної підготовки не може вважатися універсальним 

або абсолютно ефективним. Вибір засобів і методів розвитку сили м’язів 

повинен визначатися насамперед режимом роботи рухового апарату 
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спортсмена в конкретній змагальній діяльності, тому що будь-який рух 

людини завжди конкретний і цілеспрямований. Такий підхід припускає не 

звуження тренувальних засобів і методів, а широкий відбір різноманітних 

засобів і методів. 

Поряд із раціональним добором засобів і методів ефективність силової 

підготовки визначається методичними умовами їх виконання. Так, під час 

планування окремих компонентів потужності роботи, що спрямована на 

розвиток різних видів сили, варто враховувати 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. 

Наводимо методичні вказівки щодо розвитку максимальної сили. 

1. Режим роботи м’язів. При розвитку максимальної сили основним є 

динамічний режим роботи м’язів, що передбачає поєднання роботи різного 

характеру: подолання й уступання. Дані наукових досліджень засвідчили, що 

для розвитку м’язової сили робота в режимі уступання є ефективнішою, ніж 

робота в режимі подолання. Наприклад, присідання зі штангою ефективніше 

для розвитку максимальної сили, ніж піднімання зі штангою. Для розвитку 

максимальної сили можуть використовуватися і вправи в статичному режимі, 

однак їх кількість не повинна перевищувати 10% від загального обсягу 

силової роботи. 

2. Величина опору. Під час розвитку максимальної сили застосовуються 

значні обтяження – у межах 80%–100% від максимально досяжних у тій або 

іншій вправі. Однак варто враховувати, що застосування максимальних 

обтяжень (за винятком тренування штангістів) не має сенсу з двох причин:–– 

по-перше, ефективність застосування обтяжень, за яких в окремому підході 

не може бути виконано більше ніж 1–2 рухи, значно нижча від тих, що 

дозволяють виконувати вправи 6–8 разів у кожному підході;–– по-друге, 

застосування максимальних обтяжень часто призводить до виникнення травм 

(В.Н. Платонов, 2004). Тому розмір опору для розвитку максимальної сили, 

на думку 

деяких авторів, коливається в межах 80–95% від максимальної. 
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3. Темп виконання вправ. Під час розвитку максимальної сили темп рухів 

повинен бути низьким (4–6 с – на виконання кожного руху) або середнім (2–3 

с). Високий темп рухів малоефективний через такі причини: 

–– по-перше, під час роботи у високому темпі силові якості проявлятимуться 

лише в невеликій частині руху (на початку і наприкінці), в інших фазах м’язи 

не одержать належного навантаження внаслідок інерції, створеної в 

попередніх фазах; 

–– по-друге, робота у високому темпі ускладнює формування оптимальної 

для прояву максимальної сили координації нервових процесів; 

–– по-третє, високий темп рухів пов’язаний із підвищеною небезпекою 

виникнення травм суглобів. 

4. Тривалість виконання окремих вправ. Під час розвитку максимальної сили 

кількість повторень звичайно коливається від 2–3 до 8. Це ті межі, в яких 

можна виконувати вправи з розміром опору 80–95% від максимальної ваги. 

За умов статичного режиму тривалість вправи коливається в межах 5–8 

секунд. 

5. Тривалість і характер пауз між підходами. Під час розвитку максимальної 

сили для визначення тривалості пауз доцільно орієнтуватися на показники 

ЧСС, що відновлюється приблизно одночасно з працездатністю. Тому 

сигналом починати нову вправу може бути відновлення ЧСС до 

попереднього рівня. Паузи між підходами повинні заповнюватися 

слабкоінтенсивною роботою, вправами на розслаблення, самомасаж м’язів. 

6. Загальна кількість вправ у тренувальному занятті. Загальна кількість вправ 

у тренувальному занятті під час розвитку максимальної сили може 

коливатися в широкому діапазоні, приблизно 10–15 підходів під час заняття. 

Ці коливання залежать від індивідуальних особливостей спортсмена, 

кваліфікації, стажу, характеру застосовуваних вправ, методики розвитку 

максимальної сили тощо. 

 

Розвиток вибухової сили 

Вибухова сила характеризується спроможністю до прояву максимальних 

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 

поліпшення вибухової сили у змагальних вправах. Позитивніше впливає 

паралельний розвиток упродовж року обох компонентів, причому мірою 
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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 взагалі 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 діяльності, 

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, рекомендується виконувати їх 

після проведення спеціально підготовчих 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 вибухової сили варто 

виконувати вправи в граничному або близькому до граничного (90% від 

доступного спортсменові) темпі. Якщо йдеться про переважне вдосконалення 

силового компонента, то темп, як правило, майже граничний, якщо про 

удосконалення швидкісного – граничний. 

4. Кількість повторень в окремих підходах. Кількість повторень повинна 

забезпечити можливість їх виконання без зниження працездатності. Тому 

кількість повторень приблизно становить 4–6. Коливання визначаються 

розміром обтяження, тренованістю і кваліфікацією спортсмена. 
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5. Тривалість і характер пауз між підходами. Тривалість інтервалів 

відпочинку повинна забезпечувати повне відновлення працездатності 

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 відбудовних процесів у спортсменів, їх 

тренованістю і кваліфікацією. 

6. Загальна кількість вправ у тренувальному занятті. Кількість серій у 

кожному тренувальному занятті в межах 4–6. Вправи вибухового характеру 

вводять як складову частину в різні комплексні заняття і звичайно 

виконуються тоді, коли спортсмени перебувають у стані високої 

працездатності і не стомлені вправами іншої спрямованості. 

 

Розвиток силової витривалості 

Силова витривалість спортсмена – це спроможність протистояти втомі, яку 

викликають силові компоненти навантаження в обраному виді спорту. Вона 

оцінюється за часом виконання таких вправ до моменту вираженого 

зниження працездатності. 

Залежно від характеру спортивної діяльності, розрізняють динамічну і 

статичну силову витривалість. 

Динамічна силова витривалість – це спроможність протистояти 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 переважно, щоб 

зберегти певні пози, наприклад, бойову стійку у фехтуванні. 

Для розвитку силової витривалості здебільшого застосовується повторний 

метод за допомогою основних і додаткових засобів із різними обтяженнями і 

технічними засобами. Поряд з раціональним відбором вправ ефективність 

будь-якої силової підготовки визначається методичними умовами їх 

виконання. 

Наводимо методичні вказівки щодо розвитку силової витривалості. 

1. Режим роботи м’язів. Основним режимом роботи м’язів є динамічний із 

сполученням роботи різного характеру – на подолання й уступання. 

2. Розмір опору. Може коливатися в межах 20–60% від максимуму 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. 
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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 підготовленості спортсмена. 

5. Тривалість і характер пауз між підходами. У визначенні тривалості пауз 

можна орієнтуватися на відновлення ЧСС; наступний 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. Так, під час підготовки провідних 

плавців світу програма занять, спрямованих на підвищення силової 

витривалості, містить комплекс із 20 вправ, тривалість кожної – одна хвилина 

з паузами по 15 с. Таким чином, уся програма разом із розминанням триває 

близько години. 

 

Контроль і оцінювання рівня розвитку силових спроможностей 

Контроль і оцінювання рівня силових можливостей здійснюється за 

допомогою інструментальних методик і контрольних вправ (тестів). 

Прийнято вимірювати максимальну силу за граничною вагою, яку долають, 

або за максимальним м’язовим напруженням в статичних умовах. У 

статичному режимі для цього використовують динамометри або спеціальні 

стенди, за допомогою яких можна зареєструвати силу певної групи м’язів. 

Вибухову силу м’язів оцінюють за розміром градієнту сили (швидкісно-

силовий індекс), що є відношенням максимального розміру сили до часу її 

проявлення. Для визначення рівня вибухової сили фехтувальників як 

контрольну вправу можна використовувати 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 імітаційного 

характеру, які за формою й особливостями функціонування нервово-

м’язового апарату подібні до змагальних вправ. 

 

 

3.Розвиток швидкісних можливостей 

 

Швидкість і форми її прояву 

Успішність виступів спортсмена багато в чому визначається такими його 

швидкісними якостями як уміння швидко стартувати, миттєво маневрувати, 
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швидко виконувати технічні прийоми, негайно оцінювати змагальні ситуації 

й ухвалювати правильні рішення. 

Швидкість – це спроможність людини робити рухові дії за мінімальний 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 компоненти 

швидкості: латентний час рухової реакції, швидкість однократного 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 досягають рівня 

як в дорослого організму. Тому важливим чинником досягнення генетично 

закладених можливостей у прояві швидкості є вдосконалення її складових у 

найсприятливіші періоди вікового 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). Найелементарніший вид рухової реакції – це 

проста сенсомоторна реакція: із максимально можливою швидкістю 

спортсмен реагує на заздалегідь відомий сигнал, але такий, що з’являється 

раптово. Другою формою прояву швидкості є час одиночного руху. 

Прикладом може бути рух руки під час удару-уколу у фехтуванні, 

відштовхування 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 по160 трібно 

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 
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одиночних рухах дуже важливо використовувати 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 реагують 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 максимального темпу 

рухів різними частинами тіла в однієї людини не пов’язані між собою, тобто 

спроможність до максимально частих рухів рукою 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 

обернено пропорційна залежність. 

 

Методика удосконалювання різних форм прояву швидкості 

Швидкість рухової реакції розуміють як латентний час реагування, 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 наперед відомий 

сигнал, що з’являється раптово. Прикладом може бути дія, що атакує, або 

захисна дія у фехтуванні тощо. Під час удосконалення швидкості простої 

реакції використовують 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 

партнера у фехтуванні і т.п. 

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

потрібно миттєво вибрати одну, відповідну до цієї ситуації. 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 рухомий об’єкт і 

реакції на вибір. Реакція на рухомий об’єкт (РРО) – дуже складна навичка, 

що 
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здійснюється за участю другої сигнальної системи і базується на оцінці 

швидкості руху й визначенні величини відповідного випередження. 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 супротивника. 

Реакція вибору – вибір потрібної рухової відповіді з низки можливих 

відповідно до зміни поведінки партнера або ситуації. 

Складність реакції вибору залежить і від змін у поводженні супротивника (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 дізнатися, 

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 перерозподілі 

тонусу; 2) власне рух. Спортсмени вчаться реагувати вже на першу фазу (до 

початку основного руху). Цю здатність можна розвивати. Для цього в 

тренуванні привчають учня реагувати на спеціально перебільшене та помітне 

виконання рухів, поступово дедалі більше наближаючи їх до природного. 

Досвідчені спортсмени часом демонструють 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 виконані рухи; 

б) ускладнювати характер відповідних дій; 

в) розвивати спроможність вгадувати дії суперника. 

Найбільшою мірою зазначеним вимогам відповідають спортивні й рухливі 

ігри з м’ячем і єдиноборства. 

Для розвитку частоти рухів застосовують вправи як у полегшених 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 збільшення за умови зберігання заданого 

темпу.  

Прикладом можуть бути вправи для розвитку частоти рухів: 

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

2. Біг з максимальною частотою за мітками через набивні м’ячі. 
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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, техніки тощо. У 

методиці, що спрямована на підвищення швидкості довільних рухів, 

виділяють два напрями: 

1) цілісний розвиток швидкості в певному русі; 

2) аналітичне удосконалення чинників, що визначають максимальну 

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 виконання швидкість 

не знижувалася внаслідок втоми (не перевищувала 10–15 с); 

3) інтенсивність вправи (швидкість) повинна коливатися в діапазоні 90–100% 

від максимально доступної спортсменові під час виконання саме цієї вправи. 

Така варіабельність інтенсивності роботи 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 

застосуванням обмеженої кількості вправ, може призвести до небажаних 

наслідків – утворення швидкісного бар’єра; 

4) тривалість інтервалів відпочинку між окремими вправами повинна 

забезпечувати відносно повне відновлення працездатності; 

5) кількість повторень залежить від кваліфікації, тренованості, 

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 досягнуто лише 

тоді, коли спортсмени не стомлені попередньою діяльністю. Тому в 
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тренувальному занятті швидкісні вправи виконуються на початку. У 

тренувальному процесі розвиток швидкості планують на перший або другий 

день після дня відпочинку, коли немає наслідків неповного відновлення, що 

накопичилося від попередніх занять. 

 

Контроль і оцінювання рівня розвитку швидкості 

Контроль за динамікою швидкості повинен передбачати виміри в 

лабораторних умовах прихованого періоду рухової реакції, швидкості 

одиночного руху й максимальної частоти рухів. Педагогічні тести для 

оцінювання швидкісних якостей містять біг на 30 м з ходу. 

Результати контрольних нормативів дозволяють оцінити рівні розвитку 

(високий, вищий за середній, середній, нижчий за середній, низький) 

швидкості кваліфікованих спортсменів. Нормативні показники дають 

можливість виявити сильні та слабкі сторони підготовленості спортсмена і 

визначити шляхи раціонального й оптимального застосування тренувальних 

впливів. 

 

4. Розвиток витривалості 

 

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 типів утоми має різну природу. 

Фахівці розрізняють чотири основні типи втоми: 

–– розумова (наприклад, після розв’язання математичних рівнянь або гри у 

шахи); 

–– сенсорна (у результаті напруженої діяльності аналізаторів, наприклад, 

втоми зорового аналізатора у спортсменів-стрільців); 

–– емоційна (як наслідок інтенсивних емоційних хвилювань, емоційний 

компонент завжди наявний після виступу на відповідальних змаганнях); 

–– фізична (викликана м’язовою діяльністю). 

У фехтуванні є елементи всіх типів утоми. Нас найбільше цікавить 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, 
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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 численні м’язові групи і яка 

опосередковано позитивно впливає на його 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, зумовлений спортивною 

спеціалізацією. 

 

Засоби та головні положення методики розвитку витривалості 

Для розвитку витривалості використовують загальнопідготовчі, допоміжні, 

спеціальнопідготовчі та змагальні вправи. Однак специфічну змагальну 

витривалість можна розвивати лише за допомогою змагальних вправ. Засоби 

тренування вибирають з урахуванням мети й завдань самого тренування, а 

також залежно від рівня підготовленості спортсменів, їх віку й 

індивідуальних особливостей. 

У процесі спортивного тренування вправи для розвитку витривалості можна 

використовувати в рамках двох основних методів – неперервного й 

переривчастого. Застосування обох методів припускає їх виконання в 

рівномірному і змінному режимах. Інтенсивність роботи за умов 

рівномірного режиму є постійною, а за умов змінного – варійованою. Під час 

використання будь-яких форм переривчастого тренування (змінна, фартлек, 

повторна, інтервальна тощо), що спрямовані на розвиток витривалості, 

необхідно враховувати такі основні компоненти навантаження: тривалість 

виконання –– окремих вправ (час тренувальних відрізків, 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. 

 

Контроль та оцінювання рівня розвитку витривалості 

Для всебічного оцінювання та контролю за рівнем розвитку витривалості 

варто використовувати комплексне тестування в лабораторних умовах. 

Досить повне уявлення про рівень розвитку витривалості фехтувальників 

дають тести, що ґрунтуються на матеріалі бігу на тредбані. Такий підхід 
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дозволяє на підставі спеціального аналізу реакцій зовнішнього дихання, 

серцево-судинної системи, газообміну, транспорту газів кров’ю, 

метаболічних змін і зрушень внутрішнього середовища організму встановити 

рівень розвитку витривалості. 

 

 

5. Розвиток спритності (координації, гнучкості,і здатності 

розслаблення м’язів) 

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 – найважливіший, то розвиткові 

гнучкості часто приділяється недостатня увага, знижується інтенсивність і 

кількість вправ на гнучкість. Внаслідок цього знижується ефективність 

виконання технічних елементів, 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; еластичність м’язів, 

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

м’язів синергістів і антагоністів; стан центральної нервової системи тощо. 

Методика розвитку гнучкості 

Для розвитку гнучкості і її підтримки використовуються різноманітні вправи, 

які виконують самостійно, за допомогою партнера, різних обтяжень, так і без 

обтяжень. Найпопулярніші махові і пружинисті рухи, ривки, нахили, вправи 

з примусовим розтягуванням. 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 предмета). Поступово 

ускладнюючи завдання з урахуванням індивідуальних особливостей 

спортсмена, тренер конкретно вирішує педагогічне завдання: розвиток 

тримання рухливості в тому чи іншому суглобі. 

Вправи на розвиток і підтримку гнучкості поділяються на активні, 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 відбувається утримання статичної пози в 

кінцевій амплітуді руху. 
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У спортивній практиці широко використовуються такі види вправ: махові, 

пружні, із примусовим розтягуванням тощо. 

Махові рухи виконують ногою або рукою в будь-якому напрямку 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 кожному наступному русі досягти більшої 

амплітуди, ніж у попередньому. 

Пружні вправи ґрунтуються на можливості м’язів не тільки розтягуватися, 

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 зменшує можливість одержання травми м’яза, що 

розтягується. 

Вправи з примусовим розтягуванням (вис на перекладині, шпагат, 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 оцінювання рівня розвитку 

гнучкості в потрібних суглобах; 

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 ефективність 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. 

 

 

 

 



18 

 

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 досягається за 

умови концентрованих навантажень щодня й упродовж дня неодноразово. Це 

дозволяє за відносно невеликі терміни досягати значнішого поліпшення 

гнучкості, ніж за такого ж обсягу навантажень, розосереджених у часі. 

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

розвиток пасивної. 

 

 

Таблиця 9.2 

Дозування вправ на різних етапах розвитку рухливості в суглобах (за 

узагальненими даними літератури) 

 

Суглоби 

Етапи 

Дні 

Розвиток рухливості Підтримка рухливості 

Хребта 90 – 100 40 – 50 

Кульшовий 60 – 70 30 – 40 

Плечовий 50 – 60 30 – 40 

Променезап’ястковий 30 – 35 20 – 25 

Колінний 20 – 25 20 – 25 

Гомілковостопний 20 – 25 10 – 15 

 

Контроль й оцінювання гнучкості 

Для контролю й оцінювання рухливості в суглобах використовують 

контрольні вправи, інструментальні способи (фотографічний, 
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гоніометричний, рентгенографічний методи), граничну амплітуду рухів у 

тестах, використовуючи кутові і лінійні виміри. У фехтуванні, як показує 

практичний досвід, достатньо педагогічної оцінки гнучкості. 

 

Розвиток координаційних здібностей 

Координаційні здібності варто розуміти як здатність доцільно будувати, 

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 вважається 

оволодіння новими різними навичками й уміннями. При цьому дуже важливо 

підвищувати координаційні труднощі, з якими повинні справлятися 

спортсмени на підставі точності й часу виконання. 

Для розвитку координації як уміння опановувати нові рухи застосовуються 

будь-які вправи, що мають елементи новизни. А для розвитку координації як 

уміння раціонально перебудовувати рухову діяльність у щільні 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 координації 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 рекомендується 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. Ускладнення 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 відчуттів, що і 

знижує значний ефект за настання втоми. Тому проводити вправи на 

координацію необхідно дотримуючись достатнього інтервалу відпочинку, що 

сприяє відносно повному відновленню сил. 
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Розвиток стійкості рівноваги 

Рівновага – це здатність зберігати задане положення тіла, незважаючи на 

зовнішні впливи. Розрізняють статичну й динамічну рівновагу. 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, трос тощо); 

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

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

рухів; 

–– виконання різних рухових дій із заплющеними очима (А.А. Тер-Ованесян, 

І.А. Тер-Ованесян, 1986). 

У спортивному тренуванні стійкість рівноваги розвивається в результаті 

вправ, спрямованих на удосконалювання техніки виду спорту. 

 

Розвиток здібностей до довільного розслаблення м’язів 

Здатність до довільного розслаблення м’язів має для спортсменів велике 

значення, тому що ця якість є умовою ефективності виконання самої вправи, 

сприяє швидкому відновленню після важкої тренувальної роботи, 

удосконалює спортивну техніку, регулює емоційний стан. 

Під час виконання фізичних вправ велике значення має ступінь розслаблення 

та напруження м’язів.  

Розрізнюють три види напруженості м’язів: 

 тонічну – підвищений тонус м’язів у стані спокою, 

швидкісну – під час виконання рухів у високому темпі, коли м’яз не встигає 

розслабитися,  

і координаційну – скутість рухів унаслідок складності завдання. 

Варто пам’ятати, що введення в роботу лише необхідних груп м’язів за умов 

правильної техніки виконання вправ сприяє раціональним і економічним 

рухам, додає їм еластичність, закінченість і захищає спортсмена від швидкої 

втоми. Навіть прості за координацією рухи, проте виконані з надмірним і 
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непотрібним для цієї вправи напруженням м’язів і з недостатнім, 

несвоєчасним їх розслабленням, не тільки швидко стомлюють, але й 

заважають правильно виконати рух і надати йому потрібного характеру. 

Вправи, які застосовані для розвитку здатності до довільного розслаблення 

м’язів, поділяють на п’ять груп: 1) вільне розгойдування руками в плечових і 

ліктьових суглобах за рахунок поштовхових рухів ніг; 

2) розгойдування ноги в кульшовому чи колінному суглобах за рахунок 

поштовхових рухів опорної ноги; 

3) хлистоподібні рухи в плечовому поясі за рахунок різких поворотів тулуба; 

4) струшування руками, ногою, тулубом; 

5) розслаблене “падіння” тулуба, піднятих рук, ноги (А.А. Тер-Ованесян, І.А. 

Тер-Ованесян, 1986). 

Підвищенню ефективності вправ, спрямованих на розвиток здатності до 

довільного розслаблення м’язів, сприяють відповідні методичні прийоми: 

–– формування у спортсменів настанови на необхідність розслаблення м’язів, 

швидкий перехід від напруження до розслаблення; 

–– максимальна розмаїтість методики виконання вправ – робота в широкому 

діапазоні інтенсивності, різка зміна інтенсивності роботи, застосування вправ 

різної тривалості; 

–– виконання вправ з акцентом на розслаблення м’язів, у різних 

функціональних станах (стійкий стан, компенсована втома, виражена втома); 

–– постійний контроль над розслабленням м’язів обличчя, що сприяє 

зниженню загальної напруженості м’язів. 

 

 

6. Контрольні запитання 

1. Дати визначення поняття “сили” як фізичної якості людини. 

2. Назвати засоби й основні положення методики розвитку силових якостей. 

3. Назвати методичні вказівки щодо розвитку максимальної сили. 

4. Назвати методичні вказівки щодо розвитку вибухової сили. 

5. Назвати методичні вказівки щодо розвитку силової витривалості. 

6. Навести приклади інструментальних методик і контрольних вправ (тестів), 

які застосовують для контролю й оцінювання рівня розвитку силових 

спроможностей. 

7. Дати визначення поняття “швидкості” як рухової якості людини. 

8. Назвати три основні компоненти швидкості. 

9. Дати характеристику однієї з форм швидкості – латентного часу рухової 

реакції. 

10. Дати характеристику другої форми швидкості – часу одноразового руху. 
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11. Дати характеристику третьої форми прояву швидкості – частоти руху. 

12. Чи є взаємопов’язаними названі елементарні форми прояву швидкості? 

13. Охарактеризувати методику удосконалення різних форм прояву 

швидкості. 

14. Охарактеризувати методику удосконалення швидкості руху. 

15. Навести приклади інструментальних методик і контрольних вправ 

(тестів), які застосовують для контролю й оцінювання рівня розвитку 

швидкості. 

16. Дати визначення понять “загальна витривалість” і “спеціальна 

витривалість”. 

17. Назвати засоби й основні положення методики розвитку ви- 

тривалості. 

18. Які засоби найефективніші для розвитку “спеціальної витривалості” у 

фехтуванні? 

19. Дати визначення поняття “гнучкість” як фізичної якості людини. 

20. Як поділяють вправи на розвиток і підтримку гнучкості? 

21. Назвати основний метод для розвитку гнучкості. 

22. Назвати засоби й основні положення методики розвитку гнучкості. 

23. Навести приклади інструментальних методик і контрольних вправ 

(тестів), які застосовують для контролю й оцінювання рівня розвитку 

гнучкості. 

24. Дати визначення поняття “координаційні здібності”. 

25. Пояснити особливості методики розвитку координаційних здібностей. 

26. Пояснити особливості методики розвитку стійкості рівноваги. 

27. Пояснити особливості методики розвитку здібностей до довільного 

розслаблення м’язів. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Дрюков В. О. Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Дрюков В. О., 

Шуберт В. С. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 245 с. – 978-966-2328-16-5. 

2. Запорожанов  В. А. Контроль в спортивной тренировке  / 

Запорожанов В. А. – Киев : Здоровье, 1988. – 144 с. 

3. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. 

– Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 200 с. 

4. Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів /В. 

С. Келлер, В. М. Платонов. – Львів : Українська Спортивна Асоціація, 

1992. – 269 с. 



23 

 

5. Келлер В. С. Тренировка фехтовальщиков / В. С. Келлер, Д. А. 

Тышлер. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – 182 с. 

6. Сладков Э. Основы техники фехтования / Э. Д. Сладков. – Киев : 

Здоров’я, 1989. – 140 с. 

7. Тер-Ованесян А. А. Обучение в спорте / А. А. Тер-Ованесян, И. А. Тер-

Ованесян. – Москва : Советский спорт, 1992. 

8. Фехтование : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред. Д. А Тышлера. – 

Москва : Физкультура и спорт, 1978. – 332 с. 

9. Фехтування : навч. прогр. для ДЮСШ / [підгот. В. А. Бусол]. – Київ : 

[б. в.], 2006. – 43 с. 

Допоміжна: 

10.  Бріскін Ю. А. Готовність спортсмена до прийняття оптимального 

рішення в ситуації спортивного двобою / Ю. А. Бріскін. – Львів : Ніка-

Плюс, 1997. – 114 с. 

11.  Бріскін Ю. Диференціація техніко-тактичної підготовки 

фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю / 

Бріскін Юрій, Смирновський Сергій, Пітин Мар’ян // Спортивний 

вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 27–31. 

1.  Бріскін Ю. А. Системне оцінювання готовності спортсмена до 

оптимального рішення в конфліктній ситуації змагального двобою / Ю. 

А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – 

Харків, 1998. – № 1. – С. 3–4. 

2. Бріскін Ю. Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої 

кваліфікації в умовах змагальної діяльності / Бріскін Юрій, 

Смирновський Сергій, Семеряк Зоряна // Спортивний вісник 

Придніпров’я. – 2014. − № 3. – С. 18 − 21. 

3. Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія / 

Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Пітин М. П. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 

2018. – 282 с. 

4. Келлер В. С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных 

ситуациях : [монография] / В. С. Келлер. – Киев : Здоров’я, 1977. – 184 

с. 

5. Келлер В. С. Исследование деятельности спортсменов в вариативных 

конфликтных ситуациях : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 ,,Теория и методика физического воспитания и спортивной 15 

тренировки” / Келлер Владимир Станиславович ; ГЦОЛИФК. − 

Москва, 1975. – 33 с. 



24 

 

6. Келлер В. С. Соревновательная деятельность в системе спортивной 

подготовки / В. С. Келлер // Современная система спортивной 

подготовки : сб. науч. тр. – Москва : СААМ, 1995. – С. 41–50 . 

7.  Музика Ф. Анатомія людини : навч. посіб. / Федір Музика, Мирослава 

Гриньків, Тетяна Куцериб. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 360 с. – ISBN 978-

966-2328-70-7. 

8. Оцінювання психофізіологічних станів у спорті : монографія / 

Г. В. Коробейников, Є. Н. Приступа, Л. Г. Коробейнікова, Ю. А. 

Бріскін. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 312 с. 

9. Пристрій для технічної підготовки фехтувальників : патент 87020 

Україна : МПК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., 

Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. − № a201311306 ; заявл. 

23.09.2013 ; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2.  

10.  Розвиток та становлення спортивних єдиноборств у програмах Ігор 

Олімпіад сучасності / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Артур Палатний, 

Мар’ян Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. − 2017. − № 1 

(27). − C. 3−19.  

11.  Система олимпийской подготовки  и направления совершенствования 

подготовки спортсменов к Играм Олимпиады 2008 г. в Пекине / Е. В. 

Имас, Н. Д. Уманец, Ю. М. Шкребтий // Наука в олимпийском спорте. 

– 2005. – № 1. – С. 135–139. 

12.   Тренажерні засоби в удосконаленні підготовленості спортсменів у 

фехтуванні / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк З. С., Задорожна О. 

Р., Смирновський С. Б. // Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне 

виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 2. – С. 30 − 34. 

13.  Factors influencing the effectiveness of attacking and defensive actions of 

boxers and fencers of young age / Anatolii Nykytenko, Veronika Busol, 

Vasyl Busol, Vasyl Schubert, Serhii Nikitenko // Journal of Physical 

Education and Sport. – 2018. –Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1881–1885. 
 Інформаційні ресурси інтернет: 

14.  Електронний каталог ЛДУФК. – Режим доступу: 

http://3w.ldufk.edu.ua/book/index.php 

15.  Електронний репозитарій ЛДУФК. – Режим доступу:  

http://repository.ldufk.edu.ua/    

 

 

http://3w.ldufk.edu.ua/book/index.php
http://repository.ldufk.edu.ua/

