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Вступ. Упродовж ґенези фехтування на шпагах сформувалися декілька способів управ-
ління зброєю, що передбачають використання модифікацій гладкого та ортопедичного ру-
ків’їв. Вони характеризуються відмінностями форми, а отже, і способами управління ними, 
що віддзеркалюється на арсеналі техніко-тактичних дій фехтувальників [2]. Використання 
гладкого руків’я фехтувальниками на шпагах потребує високого рівня розвитку психофізіоло-
гічних якостей для забезпечення ефективної змагальної діяльності [1]. У актуальних наукових 
дослідженнях стосовно змагальної діяльності фехтувальників на шпагах, які використовують 
різні способи управління зброєю, не було акцентовано уваги на психофізіологічних меха-
нізмах забезпечення способів управління зброєю та психофізіологічних характеристиках 
фехтувальників. Отже, постає необхідність дослідження психофізіологічних характеристик 
висококваліфікованих фехтувальників на шпагах, котрі використовують гладке руків’я, з ме-
тою забезпечення індивідуалізації підготовки фехтувальників на шпагах, а також підвищення 
ефективності змагальної діяльності фехтувальників на шпагах.

Мета дослідження – визначити психофізіологічні характеристики висококваліфікованих 
фехтувальників на шпагах, які використовують зброю з гладким руків’ям.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, документальний метод, 
вимірювання, методи математичної статистики.

У ході дослідження було проведено вимірювання психофізіологічних параметрів ви-
сококваліфікованих фехтувальників на шпагах. Дослідження проводилось із використанням 
комп’ютерного комплексу для психофізіологічного тестування «Нейрософт-психотест». У 
дослідженні взяло участь 13 висококваліфікованих фехтувальників на шпагах, котрі вико-
ристовують зброю з гладким руків’ям (табл. 1).

Таблиця 1 
Показники психофізіологічних якостей висококваліфікованих фехтувальників 

на шпагах, котрі використовують зброю з гладким руків’ям
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Зокрема, було виміряно просту зорово-моторну реакцію (ПЗМР), реакцію розрізнення, 
реакцію вибору, реакцію на рухомий об’єкт та стійкість до перешкод.

Висновки. У результаті проведених досліджень обґрунтовано актуальність дослідження 
психофізіологічних якостей фехтувальників на шпагах з урахуванням способу управління 
зброєю. Визначено психофізіологічні характеристики висококваліфікованих фехтувальників 
на шпагах, котрі використовують зброю з гладким руків’ям, за показниками простої зоро-
во-моторної реакції, реакції розрізнення, реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт та стійкості 
до перешкод. Визначені характеристики можуть бути використані як модельні параметри ви-
сококваліфікованих фехтувальників на шпагах, які використовують зброю з гладким руків’ям.
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