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Анотація. Мета дослідження - удосконалення структури і змісту теоретичної підготовленості ква-

ліфікованих фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки. 
Установлено, що впровадження авторської експериментальної програми теоретичної підготовки 

сприяло більшому зростанню рівня знань кваліфікованих фехтувальників на етапі попередньої базової під-
готовки порівняно із загальноприйнятою. Найбільші зміни в показниках теоретичної підготовленості фех-
тувальників експериментальної групи відбулися стосовно інформаційного блоку про техніку й тактику у 
фехтуванні - на 2,4 бала. 
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Постановка проблеми. Удосконалення будь-якої сторони підготовленості спортсменів 
передбачає оволодіння певним обсягом інформації з теорії обраного виду спорту, який пови-
нен бути достатнім для ефективного вирішення завдань навчально-тренувального процесу на 
кожному з етапів підготовки [5, 8, 12]. Особливого значення набуває формування теоретичної 
підготовленості спортсменів на етапі попередньої базової підготовки як однієї з найважливі-
ших передумов для подальшого зростання спортивної майстерності - більш ефективного роз-
витку фізичних якостей, засвоєння техніко-тактичних елементів, формування стійкого інтере-
су та свідомого ставлення до цілеспрямованого багаторічного спортивного вдосконалення, 
всебічного розвитку особистості [2, 10]. Ураховуючи те, що однією з проблем теорії і методи-
ки підготовки спортсменів є оптимізація процесу підготовки юних спортсменів, актуальним 
напрямом дослідження є пошук шляхів підвищення ефективності навчально-тренувального 
процесу в межах удосконалення окремих його сторін, зокрема теоретичної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових публікаціях, роботах з питань 
теоретичної підготовки, наголошується на наявності низького рівня теоретичної підготовле-
ності спортсменів різних вікових груп, що, на думку науковців, ускладнює можливість стрім-
кого зростання спортивної майстерності на наступних етапах підготовки [8, 13, 14]. 

У науковій та методичній літературі з фехтування теоретична підготовка знайшла відо-
браження в невеликій кількості робіт, в яких автори стверджують про доцільність вивчення 
окремих розділів інформації, але не дають чітких вказівок щодо шляхів її представлення в на-
вчально-тренувальному процесі [4, 11, 12]. 

При цьому структура і зміст цієї інформації, на нашу думку, є недостатньо обгрунтова-
ними. Це, своєю чергою, вказує на необхідність удосконалення структури і змісту теоретич-
ної підготовки, а також пошуку відповідних засобів, які б дозволили повною мірою вирішити 
завдання навчально-тренувального процесу у межах теоретичної підготовки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконува-
лося згідно з темою 2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спо-
рту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та теми «Основи теоретичної 
підготовки у спорті» плану НДР Львівського державного університету фізичної культури на 
2013-2017 рр. 

Мета дослідження — удосконалити структуру і зміст теоретичної підготовленості ква-
ліфікованих фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, соціологічні методи (доку-
ментальні, анкетування), метод експертного оцінювання, педагогічне спостереження, педаго-
гічний експеримент, методи математичної статистики. 
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Організація дослідження. Для отримання даних щодо теоретичної підготовленості 

кваліфікованих фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки та змін у її показни-
ках після впровадження першої частини авторської програми теоретичної підготовки для цьо-
го ж контингенту спортсменів було проведено педагогічне спостереження. 

Педагогічне спостереження проводилося на базі ДЮСПІ «Троянда», «Атлет» та 
ЛДЮСШ №2 м. Львова терміном з 01.06.13 по 25.07.13 рр. 

Результати дослідження. Попередні дослідження [2, 3] засвідчили низький рівень обі-
знаності фехтувальників з теорії обраного виду спорту. У зв'язку з цим, ми розробили й об-
ґрунтували авторську програму теоретичної підготовки фехтувальників на етапі попередньої 
базової підготовки, яку було впроваджено в навчально-тренувальний процес спортсменів екс-
периментальної групи (п=27) на базі ДЮСИІ «Троянда», «Атлет» та ЛДЮСШ №2 м. Львова 
терміном з 01.06.13 по 25.07.13 р [1, 6, 8]. 

Методологічною основою авторської програми були фундаментальні положення теоре-
тично-методичних основ системи підготовки спортсменів, пов'язані з структурою і змістом на-
вчально-тренувального процесу [10], а також дані експертного оцінювання щодо значущості 
компонентів теоретичної підготовки у фехтуванні на етапі попередньої базової підготовки [5]. 

Відмінності авторської експериментальної програми теоретичної підготовки фехтува-
льників на етапі попередньої базової підготовки від загальноприйнятої ми розглядали в попе-
редніх публікаціях [1, 6, 7, 9]. 

Для проведення контролю за ефективністю та виявлення необхідності корекції авторської 
програми її було розподілено на дві частини: перша частина програми була розрахована на 56 
занять, друга частина - на 49 занять. У кінці першого етапу експерименту було проведено анке-
тування спортсменів обох груп (з 01.06.13 по 27.06.13) для виявлення зростання показників тео-
ретичної підготовленості. До початку педагогічного експерименту статистично достовірні від-
мінності між показниками теоретичної підготовленості спортсменів експериментальної (ЕГ) та 
контрольної (КГ) груп були виявлені стосовно обізнаності щодо техніки й тактики у фехтуванні 
(р>0,05), де початковий рівень знань був вищим у фехтувальників контрольної групи. 

Результати анкетування, проведеного наприкінці першого етапу педагогічного експери-
менту, засвідчили наявність достовірних відмінностей у динаміці показників теоретичної під-
готовленості стосовно усіх інформаційних блоків (р<0,05) фехтувальників експериментальної 
групи (п=27) порівняно із спортсменами контрольної групи. 

Так, більш ґрунтовні знання в межах запитань інформаційного блоку щодо історії заро-
дження й розвитку фехтування продемонстрували спортсмени ЕГ. При цьому найбільш пози-
тивними були зміни показників теоретичної підготовленості спортсменів ЕГ стосовно впро-
вадження у змагальну діяльність на окремих видах зброї використання електричного апарату 
та країн, в яких у XIX ст. відбулося формування фехтування як виду спорту. Поряд із незнач-
ним збільшенням обізнаності фехтувальників ЕГ щодо видатних спортсменів і тренерів в об-
раному виді спорту, у КГ ці показники знизилися, що є свідченням вищої ефективності автор-
ської програми у порівняно із загальноприйнятою. 

Загалом, в ЕГ кількість спортсменів, рівень теоретичної підготовленості яких збільшив-
ся, становила від 3,7 до 48,1 %, а в КГ - від 4 до 24 %. При цьому рівень обізнаності спорт-
сменів КГ при відповідях на окремі запитання знизився на 24 %. 

Відповіді на запитання другого блоку анкети, пов'язаного з особливостями систем про-
ведення змагань і правил змагань у фехтуванні, вказали на більш стрімке зростання обсягу 
знань у спортсменів ЕГ. Водночас спортсменам КГ вдалося підвищити обізнаність лише з окре-
мих розділів. Так, в ЕГ кількість фехтувальників, рівень теоретичної підготовленості яких 
зріс, становила від 3,7 до 33,3 %, а в КГ - від 4 до 20 %. При цьому у КГ рівень знань з окре-
мих питань знизився у 4—36 % спортсменів. 

Відповіді на запитання третього блоку анкети стосовно основних положень техніки й 
тактики фехтування засвідчили нерівномірність підвищення показників теоретичної підготов-
леності спортсменів обох груп. Теоретична підготовленість спортсменів ЕГ щодо основних 
положень техніки й тактики фехтування виявилася вищою, ніж у спортсменів КГ, яким вда-
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лося розширити коло знань лише з окремих інформаційних розділів, водночас як, обізнаність 
стосовно інших розділів зазнала суттєвого зниження. В ЕГ кількість фехтувальників, які під-
вищили рівень теоретичної підготовленості, становила від 3,7 до 55,6 %, а в КГ - від 4 до 
24 %, а знизилися в деяких випадках від 4 до 32 %. 

Четвертий блок анкети був присвячений інформації з основ теорії і методики підго-
товки спортсменів: засобам регуляції передстартових станів, фізичним якостям, сторонам 
підготовленості спортсменів. Як і у випадку з блоком запитань щодо техніки й тактики 
фехтування, рівень теоретичної підготовленості фехтувальників ЕГ щодо основних поло-
жень теорії і методики підготовки спортсменів виявився вищим, ніж у фехтувальників КГ, 
які продемонстрували змістовні знання лише з окремих розділів, водночас як, рівень во-
лодіння інформацією з інших розділів значною мірою знизився. В ЕГ кількість спортсменів, 
які підвищили рівень теоретичної підготовленості, становила від 3,7 до 22,2 %, а в КГ - від 4 
до 12 %, а знизилися в деяких випадках від 4 до 32 % за розділами спеціальних знань. 

П'ятий блок анкети містить запитання, відповідь на які передбачала володіння інфор-
мацією на теми: Олімпійські ігри Стародавньої Греції, Олімпійські ігри сучасності та відомі 
вітчизняні й закордонні спортсмени і діячі. 

В ЕГ кількість фехтувальників, які підвищили рівень теоретичної підготовленості, ста-
новила від 11,1 до 51,9 %, а в КГ - від 4 до 20 %, а знизилися в деяких випадках від 4 до 16 %. 

Після аналізу відсоткового співвідношення правильних відповідей на запитання різних 
блоків анкети ми визначили рівень теоретичної підготовленості спортсменів за 10-бальною 
шкалою, який оцінювався як «Низький» (0-3,0 бала), «Задовільний» (3,01-5,0 бала), «Серед-
ній» (5,01-7,0), «Достатній» (7,01-9,0), та «Високий» (9,01-10,0). 

Так, у результаті впровадження першої частини авторської програми теоретичної підготовки 
у спортсменів ЕГ спостерігалося зростання рівня обізнаності з усіх інформаційних блоків від задо-
вільного до середнього рівня (1,7-2, 4 бали), за виключенням блоку щодо змагальної діяльності 
фехтувальників, де рівень обізнаності підвищився від середнього до достатнього(табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники теоретичної підготовленості фехтувальників 

на етапі попередньої базової підготовки після першого етапу експерименту 

Інформаційний 
блок Групи 

Рівень знань, бали 
Пр., % Р 

Інформаційний 
блок Групи до початку Р по закінченні І етапу Р 

Пр., % Р 

Історія зародження 
й розвиток 
фехтування 

ЕГ 4,1±2,1 
>0,05 

6,4±1,5 
<0,05 

56,1 >0,05 Історія зародження 
й розвиток 
фехтування КГ 4,3±2,3 

>0,05 
4,7±2,5 

<0,05 
9,3 <0,05 

Змагальна 
діяльність 
фехтувальників 

ЕГ 6,0±2,0 
>0,05 

8,1±1,2 
<0,05 

35,0 >0,05 Змагальна 
діяльність 
фехтувальників КГ 5,6±2,0 

>0,05 
5,8±2,4 

<0,05 
3,6 <0,05 

Техніка і тактика 
фехтування 

ЕГ 3,3±1,6 <0,05 5,7±1,3 <0,05 72,7 >0,05 Техніка і тактика 
фехтування КГ 5,0±2,0 

<0,05 4,8±2,3 
<0,05 

-4,0 <0,05 
Основи теорії 
і методики 
підготовки с 
портсменів 

ЕГ 3,2±2,2 
>0,05 

5,2±1,5 
<0,05 

62,5 >0,05 Основи теорії 
і методики 
підготовки с 
портсменів КГ 3,8±1,7 

>0,05 
3,4±1,9 

<0,05 
-10,5 <0,05 

Олімпізм ЕГ 4,7±3,2 >0,05 6,4±1,7 <0,05 36,2 >0,05 Олімпізм 
КГ 5,3±2,5 

>0,05 4,7±2,3 
<0,05 

-11,3 >0,05 
Примітки: 

Пр. — приріст результату; 
ЕГ — експериментальна група; 
КГ — контрольна група. 

Своєю чергою, у КГ підвищення теоретичної підготовленості спортсменів спостерігало-
ся лише стосовно інформаційного блоку щодо історії зародження й розвитку фехтування (у 
межах задовільного рівня) та змагальної діяльності (у межах середнього рівня), тоді як рівень 
знань з інших блоків знизився від середнього до задовільного рівня. 
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Припускаємо, що причиною зниження рівня теоретичної підготовленості фехтувальни-

ків КГ могла бути значна перерва між проведенням першого (з 03.12.2012 по 29.01.2013 рр.) 
та другого (з 01.06.13 по 27.06.13) анкетувань спортсменів, що викликало деякі труднощі у 
відтворенні розглянутого раніше теоретичного матеріалу. 

У відсотковому співвідношенні узагальнений рівень теоретичної підготовленості спорт-
сменів ЕГ стосовно всіх інформаційних блоків достовірно збільшився в межах від 36,2 до 56,1 
% (р<0,05), що вказує на високу ефективність авторської програми теоретичної підготовки. 

У спортсменів КГ достовірні зміни в показниках теоретичної підготовленості (р<0,05) 
спостерігалися лише стосовно знань з Олімпізму, рівень яких знизився на 11,3 %. Зміни показ-
ників теоретичної підготовленості щодо інших інформаційних блоків були такими: обізна-
ність фехтувальників КГ щодо змагальної діяльності та історії зародження й розвитку фехту-
вання зросла відповідно на 3,6 та 9,3 % (р>0,05), у той час рівень володіння інформацією що-
до техніки й тактики у фехтування та основ теорії і методики підготовки спортсменів знизив-
ся відповідно на 4,0 та 10,5 % (р>0,05). Це свідчить про виїцу ефективність авторської експе-
риментальної програми теоретичної підготовки фехтувальників на етапі попередньої базової 
підготовки у порівняно із загальноприйнятою. 

Висновки: 
1. Ефективність першої частини авторської експериментальної програми теоретичної 

підготовки кваліфікованих фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки підтвер-
джено достовірним (р<0,05) збільшенням обсягу знань спортсменів експериментальної групи 
з усіх інформаційних блоків порівняно з фехтувальниками контрольної групи. 

2. Найбільші зміни в показниках теоретичної підготовленості фехтувальників експери-
ментальної групи відбулися стосовно інформаційного блоку про техніку й тактику у фехту-
ванні - на 2,4 бала. 

3. У фехтувальників контрольної групи найбільше зростання обізнаності спостерігалося 
стосовно історії зародження й розвитку фехтування та змагальної діяльності - відповідно на 
0,4 та 0,2 бала, з Інших інформаційних блоків рівень теоретичної підготовленості зменшився в 
межах від 0,2 до 0,6 бала. 

Перспективи подальших досліджень передбачають визначення ефективності другої 
частини авторської експериментальної програми теоретичної підготовки фехтувальників на 
етапі попередньої базової підготовки. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОРСКОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 

Ольга ЗАДОРОЖНАЯ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Целью исследования было совершенствование структуры и содержания теоретической под-
готовленности фехтовальщиков на этапе предварительной базовой подготовки. 

Установлено, что внедрение авторской экспериментальной программы теоретической подготовки способ-
ствовало большему увеличению уровня знаний квалифицированных фехтовальщиков на этапе предварительной 
базовой подготовки по сравнению с обще принятой. Наибольшие изменения показателей теоретической подго-
товленности фехтовальщиков экспериментальной группы касались информационного блока относительно тех-
ники и тактики в фехтовании - на 2,4 балла. 

Ключевые слова: теоретическая подготовка, фехтовальщики, экспериментальная программа. 

EFFECTIVENESS OF AUTHOR EXPERIMENTAL PROGRAM 
OF THEORETICAL TRAINING OF QUALIFIED FENCERS 

Olha ZADOROZHNA 

Lv/'v State University of Physical Culture 

Abstract The research was aimed at improvement of theoretical preparedness of fencers at the stage of previous 
basic development 

There was found that implement of author experimental program of theoretical training contributed to increase of 
level of theoretical preparedness of qualified fencers at the stage of previous basic development in comparison to tradi-
tional. The liighest changes of theoretical preparedness of fencers of experimental group were demonstrated in informa-
tional block about techniques and tactics in fencing. - to 2,4 points. 

Keywords: theoretical preparedness, fencers, experimental program. 
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