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Анотація. Еволюція змагальної діяльності у фехтуванні визначає зміни системи підготовки фехту-

вальників. Сучасний стан розвитку фехтування, який характеризується інтенсифікацією змагальної діяль-
ності фехтувальників, потребує впровадження диференційованих підходів до вдосконалення техніко-так-
тичної підготовки фехтувальників на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Мета дослідження - обґрунтувати показники для контролю змагальної діяльності висококваліфіко-
ваних фехтувальників. У статті визначено, що при здійсненні контролю змагальної діяльності серед показ-
ників що використовуються для її контролю, відсутнє диференціювання залежно від стилів ведення по-
єдинків фехтувальниками та способів тримання зброї. Проте у фехтуванні на шпагах за останні роки набу-
ли великої популярності різні способи тримання зброї, але в дослідженнях із цього напряму відсутня ди-
ференціація показників залежно від способу тримання зброї та стилю ведення поєдинків. Розроблено ре-
комендації щодо удосконалення показників контролю змагальної діяльності висококваліфікованих фехту-
вальників-шпажистів. 
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Постановка проблеми. Еволюція змагальної діяльності у фехтуванні визначає зміни 
системи підготовки фехтувальників. Рішення Міжнародної федерації фехтування стосовно 
обмежень часу ведення поєдинку, системи покарань за пасивне ведення бою, розмірів фехту-
вальної доріжки, кількості необхідних для перемоги уколів, системи виявлення переможців 
змагань сприяли змінам змагальної діяльності фехтувальників та суттєво вплинули на систе-
му підготовки спортсменів. У результаті цього виникли й зазнали змін різні стилі ведення по-
єдинків фехтувальниками [5, 10, 14]. Сучасний стан розвитку фехтування, який характеризу-
ється інтенсифікацією змагальної діяльності фехтувальників потребує впровадження дифере-
нційованих підходів до вдосконалення техніко-тактичної підготовки фехтувальників на етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальними дослідженнями теорії 
спорту зазначається, що одним із результативно-значущих компонентів забезпечення змага-
льної діяльності є рівень техніко-тактичної підготовленості спортсменів [7, 8]. Вона є однією 
з найважливіших сторін процесу багаторічного удосконалення фехтувальників і становить 
основу в досягненні вищої спортивної майстерності в цьому виді спорту [1]. 

На сучасному етапі розвитку фехтування постає актуальне питання вивчення техніко-
тактичної підготовленості фехтувальників-шпажистів, її реалізації в умовах змагальної діяль-
ності, встановлення модельних показників техніко-тактичних дій фехтувальників-шпажистів 
та визначення напрямів їх використання в системі підготовки фехтувальників на етапі макси-
мальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Вивчення рівня техніко-тактичної підготовленості у процесі змагальної діяльності висо-
кокваліфікованих фехтувальників можливе через здійснення контролю за змагальною діяль-
ністю та реєстрації показників, їх обробки та аналізу. 

Зв'язок з науковими темами та планами. Роботу виконано згідно з темою 2.8. «Удо-
сконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту» Зведеного плану науко-
во-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. 

Мета дослідження: обґрунтувати показники для контрою змаг альної діяльності висо-
кокваліфікованих фехтувальників. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз документальних ма-
теріалів, порівняння, метод класифікації. 

Результати дослідження та їх обговорення. За останні роки в Україні та за її межами 
проводилася велика кількість досліджень, що прямо стосуються створення модельних харак 
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теристик змагальної діяльнорті[13,], Науковці створили модельні характеристики фехтуваль-
ників високого класу, розробили рекомендації щодо вдосконалення техніко-тактичної підго-
товки висококваліфікованих фехтувальників. Усі дослідження з напряму створення модель-
них характеристик змагальної діяльності фехтувальників проводилися з використанням мето-
ду педагогічного спостереження, який передбачає конгроль показників змагальної діяльності, 
які є специфічними для різних видів та завдань педагогічного спостережеНня[13]. 

Зокрема, дослідження фахівців В.А. Бусол, І.М Рощін,В.С. Шуберт.[11] були спрямова-
ні на визначення обсягу, ефективності та результативності бойових дій фехтувальників шаб-
лістів. Науковці проводили контроль змагальної діяльності, у процесі якого встановлювали 
обсяг, ефективність, результативність атакувадьних і захисних дій шаблістів та помилки при 
отриманні результативних ударів фехтувадьниками-шаблістами. Зокрема, у дослідженні були 
визначені обсяг, результативність та ефективність простих, складних і комбінованих атак, рі-
зновидів захистів і конТратакувальних дій, зустрічних нападів таких як ремізи, обопільні ата-
ки, прямою рукою, а також причини що призводили до невдалого застосування цих дій: 

А.Бакум і В.Гамалій [2] дослідили кількісну оцінку технічних дій фехтувальників-рапі-
ристів високої кваліфікації. Під час проведення педагогічного спостереження змагальної дія-
льності висококваліфікованих фехтувальників-рапіристів був здійснений контроль показників 
бойових дій фехтувальників. Зокрема контроль був спрямований на визначення кількісного 
оцінювання технічних дій фехтувальників-рапіристів. При проведенні спостереження реє-
струвалися кількісні показники атакувальних, контратакувальних та оборонних дій, також 
різновиди захисних та контратакувальних дій. Основна увага зверталася на обсяг цих дій. 

Дослідження О. Мороза [9] були спрямовані на визначення обсягів і результативності 
бойовйх дій фехтувальників-шпажистів різної кваліфікації. Проводився контроль змагальної 
діяльності фехтувальників-шпажистів, в якому науковці реєстрували показники атакувальних 
дій фехтувальників-шпажистів і засобів протидії атакам. При здійсненні контролю реєструва-
лися показники різновидів атак і засобів протидії їм, а саме: контратакувальні дії, такі як уко-
ли на зустріч та обопільні атаки й різновиди захистів із відповідями. На відміну від дослі-
джень І. Рощіна [10,11], у дослідженнях О. Мороза [9] акцентовано увагу на показниках уко-
лів назустріч, що є специфічними для фехтування на шпагах, та не було визначено причини 
зниження ефективності й результативності бойових дій. 

Вплив на зміни техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів інноваційних 
впроваджень у правила фехтування досліджував І. Рощін. Зокрема було проведено контроль 
змагальної діяльності, при якому реєструвалися показники виконання атак «кидковим випа-
дом», їх кількість та ефективність, також різновиди атак, в яких застосовувався новий вид пе-
ресувань, прості, складні та комбіновані атаки та обсяги, ефективність, і результативність за-
стосування кидкового випаду у видах атакувальних дій [ 11 ]. 

У 2011 році А. Бакум та В.Сергієнко провели низку досліджень, що стосувались атаку-
вальних дій у змагальній діяльності фехтувальників-рапіристів. Під час досліджень було здій-
снено контроль змагальної діяльності фехтувальників-рапіристів. Зокрема, під час контролю 
змаг альної діяльності реєструвалися показники атакувальних дій фехтувальників-рапіристів, 
а саме простих, складних та комбінованих атак. Також акцентувалася увага на різновидах дії 
на зброю під час виконання атакувальних дій фехтувальниками-рапіристами, їхньому об'ємі, 
результативності та ефективності застосування [2]. 

Дослідники (А. Воронежський, О. Шостацький, Ю. Юрковський, 2011) досліджували об-
сяг та ефективність атакувальних дій рапіристів високої кваліфікації на сучасному етапі роз-
витку фехтування. Дослідження було проведено застосовуючи метод педагогічного спосте-
реження за змагальною діяльністю рапіристів високої кваліфікації, яке передбачало контроль 
змагальної діяльності рапіристів. Під час контролю змагальної діяльності реєструвалися показ-
ники атакувальних дій висококваліфікованих фехтувальників-рапіристів, їх різновидів: про-
стих атак, складних атак і комбінованих атак, реєструвався їх обсяг, ефективність і результа-
тивність. Проте специфічною рисою цих досліджень, яка відрізняє їх від досліджень проведе-
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них А. Бакумом та В. Сергієнко, є те, що вивчалися способи й умови виконання атакувальних 
дій у змагальних поєдинках висококваліфікованих фехтувальників-рапіристів . 

М. Риднік [12] провів дослідження щодо способів ведення поєдинку як основи випере-
джувального моделювання техніко-тактичної підготовки фехтувальників. Зокрема, дослі-
дження було сконцентровано на визначенні обсягів, ефективності та результативності атаку-
вальних і захисних дій фехтувальників-рапіристів. При проведенні досліджень було здійснено 
педагогічне спостереження змагальної діяльності фехтувальників. При цьому основна увага 
концентрувалася на показниках атак, контратак , захистів з відповідями та ремізів висококва-
ліфікованими фехтувальниками-рапіристами. Визначено їх обсяги, ефективність і результа-
тивність. Здійснювався контроль атакувальних дій фехтувальників-рапіристів, при якому до 
уваги бралися показники різновидів уколів при виконанні атакувальних дій фехтувальника-
ми-рапіристами, також показники різновидів дій на зброю під час виконання атакувальних 
дій. Особливостями цих досліджень, що відрізняє їх від досліджень проведених у цьому ж 
напрямі іншими фахівцями є те, що було виявлено співвідношення атак з діями на зброю й 
простих атак. 

О. Шевчук та В.Гамалій [5,14] провели низку досліджень, спрямованих на визначення 
техніко-тактичних дій кваліфікованих шпажистів в умовах змагальної діяльності. Метою їх-
нього дослідження було визначити сучасні тенденції техніко-тактичних дій фехтувальників 
високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності. 

У процесі досліджень використовувався метод відео знімання й аналізу знятого матері-
алу, а також метод теоретичного аналізу й узагальнення. Метод відео знімання дозволяє 
більш детально реєструвати показники змагальної діяльності. Проводився контроль техніко-
тактичних дій фехтувальників-шпажистів в умовах змагальної діяльності. Зокрема, контроль 
був сконцентрований на показниках атакувальних дій, простих складних та комбінованих ата-
ках, способах їх застосування у бойових ситуаціях, їх обсяг, ефективність застосування та ре-
зультативність. Також показниками були засоби протидії атакам, зокрема контратакувальні 
дії та захисти з відповідями. Було проаналізовано обсяг, ефективність та результативність усіх 
видів захистів та контратак, визначено шляхи їх застосування у змагальних поєдинках висо-
кокваліфікованих фехтувальників-шпажистів [5]. 

Отже, після аналізу дослідження виявлено, що найбільше дослідники приділяють увагу 
показникам атакувальних дій, особливо простим, складним та комбінованим атакам, їх обся-
гу, ефективності та результативності під час змагальної діяльності. Також під час здійснення 
контролю змагальної діяльності використовуються показники протидії атакам, а саме контр-
атаки та захисти з відповідями. Значно рідше дослідники акцентували увагу на різновидах дії 
на зброю під час виконання атак та протидії атакам. 

Проаналізовані нами дослідження, проведені в Україні за останні роки, показали, що 
при здійсненні контролю змагальної діяльності, серед показників, що використовуються для її 
контролю відсутнє диференціювання від стилів ведення поєдинків фехтувальниками та спо-
собів управління тримання зброєю. У фехтуванні на рапірах це зумовлено низькою популяр-
ністю використання французької ручки фехтувальниками-рапіристами. У фехтуванні на шаб-
лях це зумовлено унеможливленням використання інших способів тримання зброї. Проте у 
фехтуванні на шпагах за останні роки набули великої популярності різні способи управління 
зброєю, але в дослідженнях із цього напряму відсутня диференціація показників залежно від 
способу тримання зброї та стилю ведення поєдинків. 

Отже, визначено необхідність щодо проведення контролю змагальної діяльності з вико-
ристанням показників: обсяг та різновиди дій на зброю при виконанні атакувальних та обо-
ронних дій; види захистів та способи їх виконання; різновиди контратак та дії на зброю під час 
їх виконання; різновиди протидій атакам,контратакам та захистам; реєстрація показників, що 
стосуються пасивного ведення поєдинків, часового режиму завданні уколів висококваліфіко-
ваними фехтувальниками-шпажистами, представниками різних стилів ведення поєдинків. 
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Висновки: чо 
1. За останні роки спостерігається значна кількість досліджень, що стосуються визна-

чення показникш змагальної діяльності фехтувальників, серед яких найбільшою популярніс-
тю користуються показники обсягу, ефективності та результативності атакувальних, захисних 
та контратакувальних дій. 

2. Визначено необхідність здійснення контролю з акцентуванням уваги на показниках 
обсягу та різновидів дій на зброю при виконанні атакувальних та оборонних дій; видів захи-
стів та способів їх виконання; різновидів контратак та дії на зброю під час їх виконання; різ-
новидів протидій атакам,контратакам та захистам, з урахування способів управління зброєю, 
що підтверджено неврахуванням цих особливостей у попередніх науково-методичних дослі-
дженнях. 

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні аналізу змагальної дія-
льності спортсменів у фехтуванні з врахуванням способів управління зброєю. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕХТОВАНИИ 

Зорина СЕМЕРЯК, Сергей СМИРНОВСКИЙ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Эволюция соревновательной деятельности в фехтовании определяет изменения системы под-
готовки фехтовальщиков. Современное состояние развития фехтования, которое характеризуется интенсифика-
цией соревновательной деятельности фехтовальщиков, требует внедрения дифференцированных подходов к со-
вершенствованию технико-тактической подготовки высококвалифицированных фехтовальщиков. Целью иссле-
дования является обосновать показатели для контроля соревновательной деятельности высококвалифицирован-
ных фехтовалыциков-шпажистов. В статье определено, что при осуществлении контроля соревновательной дея-
тельности, среди показателей, используемых для ее контроля, отсутствует дифференцирование в зависимости от 
стилей ведения поединков фехтовальщиками и способов держания оружия (ручка или пистолет). Однако в фех-
товании на шпагах за последние годы приобрели большую популярность различные способы держания оружия, 
но в исследованиях по этому направлению отсутствует дифференциация показателей в зависимости от способа 
содержания оружия и стиля ведения поединков. Разработаны рекомендации по совершенствованию показателей 
контроля соревновательной деятельности высококвалифицированных фехтовальщиков - шпажистов. 

Ключевые слова: фехтовальщики, технико-тактическая подготовка, показатели контроля. 

DESCRIPTION CONTROL COMPETITIVE ACTIVITY IN FENCING 

Zoryana SEMERYAK Sergiy SMYRNOVSKYY 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract. Evolution of competitive activity in fencing training system identifies changes in training of fencers. The 
current state of fencing, which is characterized by the intensification of competitive activities needs to implement a differ-
entiated approach to improve the technical and tactical training of highly qualified fencers. The aim of the research is to 
substantiate indicators for monitoring competitive activity of highly qualified fencers. It has been determined that during 
the control of competitive activity there is not differentiation of control indicators depending on the style of competitive 
activity of fencers, and types of weapon's grip (French grip or Belgian "pistol" grip). However, in фее fencing, in recent 
years, different kinds of grips gained much popularity, but the researches in this area do not differentiate parameters de-
pending ott styles of competitive activity and type of grips. There have been elaborated recommendations for improving 
the indicators for control of competitive activity of highly qualified fencers. 

Keyw ords: fencers, technical and tactical training, indicators of control. 


