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Т Е М А Т И К А  

курсових і дипломних робіт студентів спеціалізації фехтування 

 

1. Виникнення і розвиток спортивного фехтування в Україні 

2. Фехтувальники України на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 

3. Розвиток науково-методичних розробок з фехтування в Україні 

4. Зміни в правилах змагань та їх вплив на техніку і тактику фехтування 

5. Формування української термінології фехтування (історія і сучасність ) 

6. Фехтування у житті відомих історичних постатей 

7. Формування наукових основ вітчизняної методики навчання та  

тренування фехтувальників 

8. Сучасний стан розвитку фехтування за кордоном 

9. Міжнародна федерація фехтування та її діяльність на сучасному етапі 

10. Фехтування крізь призму історичних епох 

11. Фехтування як засіб рекреації та реабілітації людей з обмеженою 

можливістю 

12. Вплив занять фехтуванням на показники фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості 

13. Швидкісно-силова підготовленість фехтувальників різної кваліфікації  

14. Особливості прояву та оцінка спеціальної витривалості фехтувальників 

15. Точність реакції антиципації у фехтувальників різної кваліфікації 

16. Вплив тренувальних навантажень на точність реакції антиципації 

фехтувальників різної кваліфікації 

17. М’язево-суглобна чутливість у фехтувальників різної кваліфікації 

18. Відчуття часу у фехтувальників різної кваліфікації 

19. Відчуття дистанції. 

20. Взаємозв’язок спеціалізованих відчуттів фехтувальників з 

результативністю їх змагальної діяльності 

21. Факторна структура спеціалізованих сприйнять фехтувальників 

22. Інформативність тестів для оцінки спеціалізованих сприйнять 

фехтувальників  

23. Результативність бойових дій фехтувальників різної кваліфікації. 

24. Обсяг бойових дій та їх результативність у фехтувальників різних видів 

зброї. 

25. 3асоби відновлення працездатності та практика їх застосування у 

підготовці фехтувальників 

26. Особливості мотивації до спортивного удосконалення фехтувальників 

різної кваліфікації 

27. Результативність змагальної діяльності та психічний стан 

фехтувальників 

28. Продуктивність розумової діяльності фехтувальників у процесі 

тренувань і змагальних навантажень 

29. Морфо-функціональні асиметрії у фехтувальників 



30. Педагогічний контроль у системі підготовки фехтувальників ( теорія і 

практика) 

31. Діагностика тренованості фехтувальників високої кваліфікації 

32. Особливості прояву психічних станів фехтувальників у процесі змагань 

33. Тривожність та її вплив на результативність змагальної діяльності 

фехтувальників 

34. Взаємозв’язок між мотивацією та успішністю змагальної діяльності 

фехтувальників 

35. Параметри змагальної діяльності фехтувальників у зв’язку зі змінами 

правил змагань 

36. Структура мотивації у фехтувальників 

37. Особливості змагальної діяльності фехтувальників на візках 

38. Вплив занять фехтуванням на психічні якості фехтувальників з 

обмеженими можливостями 

39. Фехтування у системі паралімпійського спорту 
 


