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Анотація. Роботу присвячено аналізу факторів, що визначають стиль ведення поєдинків у фехту-
ванні. Результати дослідження дали змогу виявити особливості стилів ведення поєдинків у фехтуванні, а 
також їх взаємозв'язок з вибором прийомів та бойових дій, що використовує спортсмен для успішного ве-
дення змагальної боротьби. Під час досліджень був визначений взаємозв’язок стилів ведення поєдинків із 
типологічними особливостями нервової системи та особистісними якостями спортсмена, узагальнені 
знання про стилі ведення бою та особливості змагальної діяльності у фехтуванні. 
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Актуальність. Сучасне фехтування як вид спорту об'єднує в собі інтелектуальну й фі-
зичну діяльність, яка висуває високі вимоги до сучасної підготовки спортсменів. Сьогодні 
спортивне фехтування характеризується великою конкуренцією на міжнародній спортивній 
арені, раціонально побудованими системами підготовки спортсменів у провідних країнах сві-
ту (Китай, Росія, Франція, Італія, Угорщина та ін.), а також специфічними особливостями зма-
гальної діяльності. Серед останнього особливого значення набуває формування стилю бойо-
вої діяльності на основі психомоторних особливостей нервової системи спортсмена, які не 
тільки визначають кількісний результат змагального бою, але й обумовлюють його поведінку 
й реакцію в умовах психологічної напруженості, а також арсенал використовуваних ним при-
йомів і дій. 

У наукових роботах фахівців визначено стилі ведення поєдинків у єдиноборствах та їхні 
характерні особливості (С. Н. Бєлоусов, 1976; Л. Д. Бітехтіна, 1977; А. В. Дмитрієв, 1980; 
Г. Г. Ілларіонов, 1987), вивчено особливості побудови різних видів спортивної підготовки за-
лежно від індивідуального стилю ведення поєдинків спортсменом-єдиноборцем (В. Г. Єзан, 
2008), визначено особливості нервової діяльності, характерні для спортсменів-фехтувальників, 
які використовують різні стилі ведення поєдинків (Т. А. Коробова, В. П. Шульпіна, 2013). 

Однак відсутні систематизовані знання про фактори, які обумовлюють формування ін-
дивідуального стилю ведення поєдинків у фехтуванні, що визначає актуальність наших до-
сліджень. 

Мета дослідження – на основі аналізу літературних джерел та матеріалів мережі Інтер-
нет визначити фактори, що визначають стиль ведення поєдинків у фехтуванні. 

Методи досліджень: аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури та матері-
алів мережі Інтернет, систематизація даних. 

Зв'язок з науковими програмами або практичними завданнями. Роботу виконано в 
рамках науково-дослідної теми 2.34 «Технологія відбору та орієнтації спортсменів-початків-
ців в різних видах спорту» (номер державної реєстрації 0113u003916) відповідно до Зведеного 
плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту. 

Результати досліджень та їх обговорення. Сучасна система підготовки спортсменів, 
яка спрямована на досягнення високих результатів, вимагає від спортсмена великого, а іноді 
граничного напруження всіх фізіологічних резервів організму, у тому числі і психічних. В 
умовах змагальної боротьби, яка реалізується на межі людських можливостей, виникає необ-
хідність вивчення індивідуальних властивостей нервової системи спортсменів як одного з фа-
кторів, що впливає на формування стилю ведення поєдинків і успішність змагальної діяльно-
сті в спорті, котра має свої особливості, характерні для фехтування: 

- багатоетапність боротьби з мінливими її кількісними параметрами і рівнем напруже-
ності, несподіваними перервами; 
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- постійне виникнення ситуацій із максимальними напруженнями, успішність дій у яких 
безпосередньо визначає перемогу або поразку в поєдинку; 

- гостре особистісне протиборство учасників під час поєдинку, обумовлене безпосеред-
нім впливом на супротивника з метою досягнення спортивного результату [7]. 

Названі особливості змагальної боротьби у фехтуванні визначають необхідність форму-
вання у спортсменів індивідуального стилю ведення поєдинків, що характерно для спортив-
ної діяльності з умовами боротьби, що постійно змінюються [1, 2, 3]. Так, були виокремлені 
фактори, що впливають на стиль ведення поєдинків у єдиноборствах (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

Рис. 1. Фактори, що впливають  
на формування стилю бойової діяльності в єдиноборствах 

 

До морфофункціональних особливостей належать зріст, маса тіла, окружність грудної 
клітки, тип конституції, кількість жиру в організмі; до психомоторних властивостей нервової 
системи – сила, урівноваженість, рухливість нервових процесів; до психодинамічних власти-
востей нервової системи – екстраверсію-інтроверсію, рівень емоційної стійкості; до типологі-
чних властивостей – тип темпераменту [5, 8, 9].  

У низці робіт фахівців вивчено взаємозв'язок стилів бойової діяльності з психомотор-
ними особливостями кваліфікованих фехтувальників, індивідуально-типологічними характе-
ристиками їхньої особистості, які особливо яскраво проявляються в змагальних ситуаціях, а 
також виділено три стилі ведення поєдинків: атакувальний, оборонний, комбінований [2, 4]. 

Для спортсменів з атакувальним стилем бойової діяльності характерні середня сила не-
рвової системи, урівноваженістю збудження, середня рухливість нервових процесів, середні 
значення стійкості й концентрація уваги, висока точність управління рухами. Спортсмени та-
кого стилю (33% від загальної кількості) схильні частіше атакувати, своєчасно змінювати дії 
під час поєдинку, проявляти високу працездатність. 

Фехтувальники, які використовують переважно оборонний стиль (38% від загальної кі-
лькості), характеризуються середньо-слабкою нервовою системою, високою рухливістю і стій-
кістю нервових процесів, низькою концентрацією уваги, середньою точністю управління ру-
хами, високою стійкістю до перешкод, що сприяє прояву емоційної стійкості. Представники 
такого стилю використовують як дії нападу, так і дії оборони, приділяючи велику увагу підго-
товчим діям. 

Для 29% фехтувальників характерна слабка сила нервової системи, середня швидкість 
реагування, середня рухливість і неврівноваженість нервових процесів, переважання збудже-
ння, середня концентрація уваги, здатність з високою точністю керувати рухами і висока за-
вадостійкість. Представники оборонного стилю схильні до прояву обережності в бою, відда-
ють перевагу контратакувальним і захисним діям, самостійно починають атаку вкрай рідко, 
тільки в разі гострої потреби. 
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Крім того, існує взаємозв'язок між засобами ведення поєдинків у фехтуванні, характери-
стиками темпераменту (екстраверсія та інтроверсія) і стилем ведення бою. Особливо чітко цей 
взаємозв'язок проявляється в екстремальних ситуаціях, таких як ведення змагального поєдин-
ку у фехтуванні, яке відрізняється варіативністю і конфліктністю протиборства (табл. 1) [6]. 

 

Таблиця 1 
Характерні особливості комбінованих стилів ведення поєдинків у фехтуванні 

 

Стиль ведення поєдинку 
Бойові дії,  

що використовуються  
в поєдинку 

Характеристика темпераменту 

Маневрено-наступальний 

- атакувальні дії: прості атаки, 
атаки з переносами з високою 
результативністю, атаки з фін-
тами навмисні атаки, навмис-
но-експромтні атаки, експром-
тні атаки; 
- захисні дії: менш ефективні 
прямі захисти; 
- контратаки, ремізи 

Екстраверсія 

Позиційно-атакувальний 

- атакувальні дії: атаки на під-
готовку; 
- захисні дії: кругові захисти, 
узагальнювальні захисти 

Екстраверсія 

Маневрено-оборонний 

- атакувальні дії: прості атаки, 
атаки з фінтами, атаки з дією 
на зброю, навмисні атаки, на-
вмисно-експромтні атаки з ви-
сокою результативністю, екс-
промтні атаки; 
- захисні дії:  напівкругові за-
хисти, прямі захисти з ретель-
ною підготовкою і надійністю 
їх виконання 
- контратаки 

Інтроверсія 

 

Маневрено-наступальний стиль ведення поєдинків характеризується спрямованістю на 
конкретну дію, частіше атакувального або контратакувального плану, де застосовується різно-
манітний діапазон атак при постійному маневруванні і прагненні до перехоплення ініціативи. 

Для маневрено-оборонного стилю характерні атакувальні, дії захисту та відповіді. Серед 
атак частіше використовуються прості атаки й атаки з фінтами у вигляді основних і атак у 
відповідь, у меншому обсязі використовують атаки на підготовку, особлива увага приділяєть-
ся підготовці атакувальних дій. Серед захисних дій частіше використовуються напівкругові і 
кругові дії захисту. 

Позиційно-атакувальний стиль (очікувальний) відрізняється вмістом у більшому обсязі 
атакувальних дій у вигляді атак на підготовку. В арсеналі захисних дій – кругові та узагаль-
нювальні дії захисту. 

Висновок. У сучасному фехтуванні змагальна діяльність характеризується високою 
психологічною напруженістю, динамічністю ведення поєдинків, швидкою зміною тактичних 
ситуацій. Для ефективного та результативного її ведення дедалі більшого значення набуває 
формування індивідуального стилю бойової діяльності, що нерозривно пов'язане з властивос-
тями нервової системи. 

Результати дослідження дали змогу виявити фактори, що впливають на формування 
стилю ведення поєдинків у фехтуванні, а саме морфофункціональні особливості спортсменів, 
типологічні, психодинамічні і психомоторні властивості нервової системи. Крім того, було 
визначено взаємозв'язок властивостей нервової системи з різними стилями ведення поєдинків 
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у фехтуванні (атакувальним, оборонним, комбінованими – позиційно-атакувальним, манев-
ренно-обронним, маневренно-наступальним). 

Перспективою подальших досліджень є детальне вивчення особливостей ведення по-
єдинків у фехтуванні на різних видах зброї, особливостей прояву психомоторних здібностей 
фехтувальників для оптимізації процесу відбору юних спортсменів та подальшої орієнтації їх 
спортивної підготовки. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу факторов, определяющих стиль ведения поединков в фехтовании. 
Результаты исследования позволили выявить особенности стилей ведения поединков в фехтовании, а также их 
взаимосвязь с выбором приемов и боевых действий, используемых спортсменом для успешного ведения сорев-
новательной борьбы. В ходе исследований была определена взаимосвязь стилей ведения поединков с типологи-
ческими особенностями нервной системы и личностными качествами спортсмена, обобщены знания о стилях 
ведения боя и особенностях соревновательной деятельности в фехтовании.  
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Abstract. The work deals with the factors that determine the style of fencing fight. The results of the study 
revealed features of style in fencing and their relationship with the choice of techniques and combat operations, used by 
athletes for the successful conduct of competitive fighting. The study determined the relationship between style of fights 
and the typological characteristics of the nervous system and the personal qualities of the athlete, generalized knowledge 
about the fighting style and characteristics of competitive activity in fencing.  
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