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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Фехтування на шпагах серед жінок уперше було 

включено до програми Ігор XXV Олімпіади (м. Атланта, США, 1996). За цей 
короткий період окремі українські спортсменки вже демонструють видатні ре-
зультати (Я. Шемякіна – І місце на Іграх ХХХ Олімпіад у Лондоні 2012 року; 
Н. Конрад – І місце на чемпіонаті світу в Гавані 2003 року; А. Почкалова – 
ІІІ місце на чемпіонаті світу в Анталії 2009 року). Водночас подальше підви-
щення рівня підготовленості та конкуренції у змаганнях на внутрішній аре-
ні пов’язується з якісним удосконаленням системи підготовки спортсменок на 
різних етапах багаторічного удосконалення (В.Н. Платонов, 2004; Ю.О. Пав-
ленко, 2010; В.О. Дрюков, 2011).

Наявна потреба ефективної підготовки кваліфікованих спортсменок, які 
надалі зможуть реалізувати свої індивідуальні можливості на національному 
та міжнародному рівнях, може бути вирішена за допомогою корегування зміс-
ту спеціальних тренувальних навантажень, які оптимально проводити на етапі 
спеціалізованої базової підготовки (В.Н. Платонов, 2004; Р.Ф. Ахметов, 2010; 
О.А. Шинкарук, 2011).

Варіативні умови змагальної діяльності фехтування визначають пріо-
ритетність у структурі підготовленості спортсменок результативної реаліза-
ції техніко-тактичної підготовленості. Її ефективне формування, відповідно до 
фундаментальних досліджень, повинно проводитися з урахуванням сучасних 
тенденцій виду спорту, модельних показників підготовленості та змагальної 
діяльності більш кваліфікованих спортсменок. Це надає перевагу в поєдинку 
якісного та адекватного добору арсеналу техніко-тактичних дій у відповідь на 
дії суперниць або на їх випередження, створенню алгоритму ведення поєдинку 
в цілому та в окремих частинах тощо (В.С. Келлер, 1977; Д.А. Тишлер, 1997; 
Б.В. Турецький, 2007; Г.Д. Тишлер, 2010).

При цьому увагу фахівців у фехтуванні сконцентровано на розгляді 
питань, пов’язаних зі структурою та змістом змагальної діяльності в різ-
них видах зброї (А.И. Павлов, В.Г. Войтов, В.В. Феоктистов, 2005; І. Рощін, 
2007; О. Мороз, В. Шуберт, 2008; А.В. Бакум, К.Н. Сергиенко, 2011 ), удо-
сконаленні різних сторін підготовленості фехтувальників (В.А. Аркадьев, 
1969; Г.И. Попов, В.В. Резинкин, А.О. Акопян, 2000; В.А. Антохин, І.А. Ро-
діонова, 2003; І.В. Дупнак, 2009; О.М. Шевчук, 2009; І.В. Кривенцова, 2010) 
та їхньому контролі (Ю.А. Бріскін, 1997; І.А. Кабанова, 2007; Г.Д. Тишлер, 
2010; М.А. Риднік, 2011). У дослідженнях переважно розкрито підготов-
ку спортсменів та лише частково (І.В. Стрельникова, Д.Г. Толасова, 2006; 
П.Н. Левашов, А.Б. Моисеєв, Л.Г. Рижкова, 2007; О. Шевчук, 2009) вивче-
но теоретико-методичні аспекти підготовки кваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток.
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Таким чином, відсутність належної науково-методичної складової ура-
хування в підготовці кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток модельних 
показників змагальної діяльності та підготовленості провідних спортсменок 
формують актуальне науково-практичне завдання удосконалення техніко-
тактичної підготовленості спортсменок на етапі спеціалізованої базової під-
готовки. 

Зв’язок роботи з науковими темами та планами. Дисертаційне дослі-
дження виконано відповідно до теми 2.8 «Удосконалення підготовки спортсме-
нів в окремих групах видів спорту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту на 2011−2015 рр. Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України (номер державної реєстрації 0110U000394). Роль авто-
ра полягала в аналізі підходів до техніко-тактичної підготовки кваліфікованих 
спортсменок, визначенні кваліфікаційно-детермінованих та індивідуальних кі-
нематичних 3D-параметрів підготовленості фехтувальниць-шпажисток, розроб-
ці пристрою удосконалення техніко-тактичної підготовленості, побудові на його 
основі тренувальної програми та її перевірці в навчально-тренувальному проце-
сі фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Мета дослідження – удосконалення техніко-тактичної підготовленості 
фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки з ура-
хуванням результативно значущих показників висококваліфікованих спортс-
менок.

Завдання дослідження:
1. Визначити актуальні напрями техніко-тактичної підготовки 

фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки.
2. Виявити результативно значущі показники техніко-тактичної підго-

товленості фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації.
3. Визначити кваліфікаційно-детерміновані особливості технічної підго-

товленості фехтувальниць-шпажисток.
4. Розробити програму техніко-тактичної підготовки фехтувальниць-

шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки з урахуванням резуль-
тативно значущих показників висококваліфікованих спортсменок та експери-
ментально перевірити її ефективність.

Об’єкт дослідження: техніко-тактична підготовка у фехтуванні на шпагах.
Предмет дослідження: засоби та методи удосконалення техніко-

тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення відомостей 
наукової та методичної літератури дали змогу вивчити сучасні проблеми 
техніко-тактичної підготовки фехтувальниць-шпажисток; педагогічне спо-
стереження було використано для виявлення особливостей змагальної ді-
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яльності та підготовленості фехтульниць-шпажисток різної кваліфікації; 
педагогічний експеримент було спрямовано на визначення ефективності 
експериментальної програми техніко-тактичної підготовки фехтувальниць-
шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки; методи математич-
ної статистики.

Наукова новизна:
 уперше обґрунтовано критерії формування та створено індивіду-

альні кінематичні 3D-моделі змагальної діяльності висококваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток;

 уперше визначено результативно значущі параметри техніко-
тактичної підготовленості висококваліфікованих фехтувальниць-шпажисток 
та фехтувальниць-шпажисток  на етапі спеціалізованої базової підготовки в 
умовах інтенсифікації змагальної діяльності;

 уперше обґрунтовано структуру та зміст програми удосконалення 
техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток 
на етапі спеціалізованої базової підготовки з урахуванням результативно зна-
чущих показників техніко-тактичної підготовленості висококваліфікова-
них фехтувальниць-шпажисток та використанням варіативних кінематичних 
3D-моделей змагальної діяльності;

 удосконалено способи використання тренажерних засобів тренування 
у фехтуванні на шпагах;

 набули подальшого розвитку наукові положення щодо кваліфікаційно-
детермінованих особливостей технічної підготовленості фехтувальниць-
шпажисток;

 набули подальшого розвитку наукові положення про показники тех-
нічної підготовленості та чинники її забезпечення (спеціальну фізичну та пси-
хофізичну підготовленість) фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації;

 набули подальшого розвитку наукові положення про взаємозв’язки по-
казників технічної та інших розділів (сторін) підготовленості висококваліфіко-
ваних та кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток.

Практичне значення роботи: експериментально обґрунтовано про-
граму удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки з 
урахуванням модельних показників провідних спортсменок, установлено 
кваліфікаційно-детерміновані особливості змагальної діяльності та підготов-
леності фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації. Розроблено «Пристрій 
для техніко-тактичної підготовки фехтувальників», авторське право на який за-
хищено охоронним документом України (патент № 76884).

Результати роботи використано в навчально-тренувальному процесі 
школи вищої спортивної майстерності м. Львів, ДЮСШ «Троянда» та ДЮСШ 
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№2 та ДЮСШ «Галеон» з фехтування, у навчальному процесі студентів кафе-
дри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного 
університету фізичної культури, у діяльності Федерації фехтування України, 
що підтверджено актами впровадження. Отримані результати можуть бути ви-
користані при викладанні теорії та методики фехтування у вищих навчальних 
закладах фізкультурного профілю, а також у процесі підготовки спортсменів у 
клубах і секціях із фехтування на шпагах. 

Особистий внесок автора полягає в конкретизації напряму, мети, 
завдань дослідження, нагромадженні теоретичного й експериментального 
матеріалу, аналізі й інтерпретації отриманих даних. Автор самостійно 
провела педагогічний експеримент, який полягав у впровадженні авторської 
програми удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки з 
урахуванням модельних показників провідних спортсменок. Планування 
педагогічного експерименту та добір методів дослідження проведено спільно з 
науковим керівником. Наукова інформація стосовно окремих засобів контролю 
змагальної діяльності, спеціальної фізичної підготовленості, психофізичних 
якостей і технічної підготовленості була запозичена у фахівців за напрямом та 
адаптована до конкретних умов дослідження.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 
експериментальні дані та висновки оприлюднено на Міжнародних науково-
практичних конференціях «Молода спортивна наука України» (Львів, 
2012−2014); «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» 
(Рівне, 2013), «Prewencja chrob cywilizacyjnych”(Міжковце, Польща, 2013, 2014), 
а також на засіданнях наукових конференцій професорсько-викладацького 
складу кафедри теоретико-методичних основ спорту та фехтування, боксу 
та національних одноборств Львівського державного університету фізичної 
культури (2010−2014).

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображено в 10 публіка-
ціях, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України (2 внесено до між-
народних наукометричних баз), 2 – у закордонних періодичних виданнях за на-
прямком дисертації, 2 – у інших виданнях, та патент на корисну модель.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота, виконана на 234 
сторінках, складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних 
джерел, додатків. Дисертацію ілюстровано 22 таблицями та 13 рисунками. У 
роботі використано 214 інформаційних джерел, у тому числі 22 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 

й завдання роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено мето-
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ди розв’язання завдань, розкрито наукову новизну та практичну значущість ре-
зультатів дослідження, висвітлено їх апробацію та впровадження.

Перший розділ роботи «Теоретико-методичні аспекти техніко-
тактичної підготовки фехтувальників» присвячено конкретизації об’єкта 
дослідження, було визначено стан техніко-тактичної підготовки фехтуваль-
ників, напрями удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфіко-
ваних фехтувальниць-шпажисток, спеціальні засоби удосконалення техніко-
тактичної підготовленості спортсменів у фехтуванні на шпагах.

Установлено, що сучасна система техніко-тактичної підготовки повинна 
адекватно реагувати на зміни правил змагань, особливості змагальної 
діяльності, пов’язані з інтенсифікацією змагальної діяльності, нові умови 
навчально-тренувального процесу та щораз вищі вимоги до підготовленості 
спортсменок на різних етапах багаторічної підготовки.

Нагромаджені наукові знання з техніко-тактичної підготовки спортсме-
нів у фехтуванні вказують на пошук нових ефективних засобів підготовки, які 
фахівці пов’язують із використанням нетрадиційних методів підготовки, різ-
номанітних тренажерів, боїв без фехтувальної зброї, ведення боїв на обмеже-
ній опорі, боїв із двома суперниками тощо.

Актуальними напрямами удосконалення техніко-тактичної підготов-
леності кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток виступають поліпшення 
кількісних та якісних параметрів реалізації техніко-тактичних дій, збільшення 
ефективності виконання спеціалізованих рухів із заданим алгоритмом рухово-
го завдання, реалізації технічної майстерності спортсменок в умовах змагаль-
ної діяльності та врахування сучасних тенденцій виду спорту.

Науково-методичне забезпечення удосконалення техніко-тактичної під-
готовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалі-
зованої базової підготовки характеризується дискретністю об’єктивних ін-
формаційних даних. Це поряд із необхідністю врахування в підготовці ква-
ліфікованих фехтувальниць-шпажисток актуальних напрямів удосконалення 
техніко-тактичної підготовленості, структури та змісту змагальної діяльності 
та параметрів висококваліфікованих спортсменок визначає необхідність вирі-
шення відповідних науково-практичних завдань.

У другому розділі «Методи та організація дослідження» представлено 
використання методів теоретичного аналізу та узагальнення, порівняння, аналізу 
документальних матеріалів, педагогічного спостереження (за змагальною 
діяльністю, спеціальною фізичною підготовленістю, технічною майстерністю 
спортсменок), педагогічного експерименту, методів математичної статистики.

Дослідження було організоване та проведене впродовж чотирьох етапів.
Перший етап (січень – серпень 2012 р.) – проведено аналіз наукової та 

методичної літератури для визначення актуальних проблем системи підготовки 
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та змагальної діяльності фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої 
базової підготовки; виявлено актуальні напрями в техніко-тактичній підготовці 
кваліфікованих спортсменок у фехтуванні, проведено їхній попередній аналіз; 
конкретизовано об’єкт, предмет дисертаційного дослідження та підготовлено 
обґрунтування з визначенням методологічної основи дослідження. Проведено 
обґрунтування програми педагогічного спостереження за змагальною 
діяльністю висококваліфікованих та кваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток, що також передбачало вибір методів і засобів фіксації інформації, 
добір інструментарію. Обґрунтовано план педагогічного спостереження 
за спеціальною фізичною, технічною підготовленістю та рівнем розвитку 
психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації. 

Другий етап (вересень – грудень 2012 р.) – за допомогою аналізу науко-
вої та методичної літератури доповнено та конкретизовано інформацію з на-
пряму наукового дослідження; проведено педагогічні спостереження за зма-
гальною діяльністю висококваліфікованих (м. Доха, Катар, 12.02.2011 р. – 60 
спортсменок) та кваліфікованих (міжнародний турнір з фехтування пам’яті за-
служеного тренера України С.Я. Калчинського, 10.11.2012 р. та відкритий тур-
нір «Галицька осінь» пам’яті П.В. Козицького, 16.09.2012 р. – 60 спортсменок) 
фехтувальниць-шпажисток та їх порівняльний аналіз. Обґрунтовано план пе-
дагогічного спостереження за спеціальною фізичною, технічною підготовле-
ністю та рівнем розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток 
різної кваліфікації. На основі встановлення кваліфікаційно-детермінованих 
особливостей змагальної діяльності фехтувальниць-шпажисток складе-
но проект програми педагогічного експерименту із удосконалення техніко-
тактичної підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі 
спеціалізованої базової підготовки.

Третій етап (січень – жовтень 2013 р.) – проведено педагогічне спостере-
ження за спеціальною фізичною, технічною підготовленістю та рівнем розвитку 
психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації. До пе-
дагогічного спостереження залучено 13 висококваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток зі складу збірної команди України та 32 кваліфіковані спортсменки 
на етапі спеціалізованої базової підготовки (з них 16 осіб представляло ДЮСШ 
м. Львова та по 8 осіб – ДЮСШ м. Тернополя та Ужгорода). 

За результатами проведеного педагогічного дослідження встановлено 
взаємозв’язки показників різних розділів із техніко-тактичною підготовленістю 
фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації та виявлено їхні кваліфікаційно-
детерміновані особливості, здійснено корекцію програми та проведено 
порівняльний педагогічний експеримент.

Підготовлено робочий текст другого та третього розділів дисертаційної 
роботи.
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Четвертий етап (листопад 2013 р. – серпень 2014 р.) – проведено 
опрацювання даних педагогічного експерименту, порівняльний аналіз 
та визначено за допомогою методів математичної статистики рівень і 
спрямованість ефективності авторської програми удосконалення техніко-
тактичної підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток із 
використанням авторського тренажерного пристрою. Основою для доказової 
частини ефективності авторської програми стала динаміка показників технічної, 
спеціальної фізичної підготовленості та показників рівня психофізичних якостей.

Проведено опис основних результатів порівняння ефективності 
традиційної та авторської програм удосконалення технічної підготовленості 
кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової 
підготовки.

Упроваджено основні результати в навчально-тренувальний процес 
ДЮСШ «Троянда», ДЮСШ-2, ДЮСШ «Галеон» ЛУФК, ШВСМ (м. Львів), 
КДЮСШ (м. Тернопіль), національної та львівської обласної Федерації фех-
тування України та навчальний процес Львівського державного університету 
фізичної культури. Апробація основних результатів дослідження та їх опри-
люднення відбувалося на усіх етапах дослідження.

У змісті третього розділу «Напрями удосконалення техніко-
тактичної підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток» 
представлено порівняльну характеристику структури та змісту результа-
тивно значущих техніко-тактичних дій фехтувальниць-шпажисток різної 
кваліфікації, кваліфікаційно-детерміновані особливості спеціальної фізичної 
та психофізичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток (за показника-
ми спеціальної фізичної підготовленості, психофізичних якостей, технічної 
підготовленості); установлено взаємозв’язки показників різних сторін підго-
товленості фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації.

У межах розв’язання другого завдання дослідження проведено педаго-
гічне спостереження за результативними техніко-тактичними діями 60 висо-
кокваліфікованих (змагання) і 60 кваліфікованих (змагання) фехтувальниць-
шпажисток та визначено їхні особливості.

Установлено, що у змагальній діяльності фехтувальниць-шпажисток 
різної кваліфікації спостерігаються тенденції, за якими найбільша кількість 
результативних техніко-тактичних дій (уколів) виконується в сектор тулуба Т1 
(30,537,1%). При цьому кваліфікаційні відмінності завданих результативних 
уколів із перевагою показників висококваліфікованих спортсменок 
присутні в секторі  тулуба Т3 (15,6% порівняно з 8,9%) та кваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток для сектора тулуба Т2 (20,9% порівняно з 12,9%). 
Висококваліфіковані фехтувальниці-шпажистки  порівняно з кваліфікованими 
спортсменками виконують суттєво (р≤0,05) більшу кількість результативних 
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уколів у сектори плеча П1 та стопи С2. Кваліфіковані фехтувальниці-шпажистки 
в умовах змагальної діяльності не виконують результативних уколів у гомілку 
та голову суперниць (рис. 1).

Рис. 1. Результативність уколів у змагальній діяльності фехтувальниць-шпажисток (%)

У межах розв’язання третього завдання на основі педагогічно-
го спостереження 13 висококваліфікованих та 32 кваліфікованих спортс-
менок установлено кваліфікаційно-детерміновані особливості технічної 
підготовленості та її передумов  спеціальної фізичної та психофізичної 
підготовленості. Вони полягають у значній перевазі висококваліфікованих 
спортсменок за більшістю показників спеціальних фізичних якостей від 4,2 
до 49%. Найбільший дисонанс зафіксовано у проявах вибухової сили м’язів 
верхніх кінцівок, рухливості кульшових суглобів, окремих проявах коорди-
наційних здібностей. Винятками стали прояви координаційних здібностей 
стосовно оцінювання та регуляції динамічних та просторово-часових ха-
рактеристик із обмеженням величини, яка становить 50% абсолютного зна-
чення, де відмінності відсутні (р>0,05).

Кваліфікаційно-детерміновані особливості психофізичної підготовле-
ності полягають у перевазі розвитку психофізичних якостей висококваліфіко-
ваних спортсменок від 26,6 до 66,9% стосовно меншої кількості помилок при 
виконанні тестових методик, пов’язаних із проявами простої та складних реак-
цій (26,64−66,97% при р≤0,05−0,01) за відсутності суттєвих відмінностей сто-
совно часу цих реакцій (5,61−8,56% при р>0,05). Наявна диференціація підго-
товленості пов’язана із перевагою кваліфікованих спортсменок за показниками 
контактної треморографії (47,30−152,53% при р≤0,05) та висококваліфікованих 
– контактної координаціонометрії (25,4639,64% при р≤0,05) та суттєвій перева-
зі в силі нервової системи за показниками теппінг-тесту (31,6035,73 при р≤0,05).

кваліфіковані (n=60) висококваліфіковані (n=60) 
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Технічна підготовленість висококваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток та кваліфікованих на етапі спеціалізованої базової підготовки та-
кож мала суттєві відмінності за більшістю показників від 3,94 до 54,45%. 
Найбільші з них зафіксовано стосовно загальних показників точності й ре-
зультативності виконання уколів та ефективності підтримання роботи зна-
чної інтенсивності на якісно високому рівні.

Четвертий розділ «Ефективність авторської програми удосконалення 
техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток 
на етапі спеціалізованої базової підготовки» передбачав характеристику автор-
ської програми удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток, визначення динаміки показників спеціальної фізич-
ної, психофізичної та технічної підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток у педагогічному експерименті.

Розв’язання другого та третього завдань дослідження дали змогу роз-
робити авторську програму удосконалення техніко-тактичної підготовленос-
ті кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базо-
вої підготовки з урахуванням результативно значущих показників провідних 
спортсменок. В її основу покладено засоби техніко-тактичної підготовки  з ви-
користанням авторського пристрою (рис. 2). Вони були розподілені за склад-
ністю, дистанцією та їх поєднанням. 

Рис. 2. Пристрій для техніко-тактичної підготовки фехтувальників : пат. 76884 
Україна, МПК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А.,Пітин М. П., Семеряк З. 
С. − № u201205488 ; заявл. 03.05.2012  ; опубл. 25.01.2013 ; бюл. № 2.

Реалізація програми передбачала моделювання індивідуальних 
кінематичних 3D-параметрів змагальної діяльності та антропометричних 
характеристик потенційних суперниць та розташування на доріжці авторського 
тренажера, що безпосередньо забезпечувало об’єктивні умови виконання 
тренувального завдання, при якому як уражувані поверхні використовують 
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кулькові мішені, розташовані на вертикальних напрямних, що встановлені у 
збірному кубі-тренажері.

Експериментальна програма була розрахована на підготовчий період ма-
кроциклу, що тривав від січня до вересня 2013 року (32 тижні) та передбачав 
підготовку до головних змагань року.

Було залучено 32 фехтувальниці-шпажистки на етапі спеціалізованої базо-
вої підготовки по 16 у складі контрольної (КГ) та експериментальної груп (ЕГ). 

 За результатами педагогічного експерименту підтверджено ефектив-
ність експериментальної програми удосконалення техніко-тактичної підготов-
леності кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої ба-
зової підготовки.

За більшістю показників спеціальної фізичної підготовленості у спортс-
менок обох груп спостерігаються достовірні внутрішньогрупові зміни (рис.3). 

Рис. 3. Зміна показників спеціальної фізичної підготовленості  фехтувальниць-
шпажисток контрольної та експериментальної груп за весь період педагогіч-
ного експерименту: 1 – стрибок у довжину з місця; 2 – кидок набивного м’яча 
2 кг; 3 – шпагат відстань до підлоги; 4 – фехтувальний випад; 5 – відтворен-
ня 75% фехтувального випаду; 6 – відтворення 50% фехтувального випаду; 
7 –   човниковий біг 4х14м (уперед – обличчям, назад  спиною); 8 – прискорен-
ня 14 м; 9 – проходження доріжки з заплющеними очима 14х1м; 10 – виходи з 
коридору (у вправі 9)

Найбільш вираженими вони є в показниках гнучкості (контрольна впра-
ва відстань до підлоги), де спортсменки поліпшили свій результат на 63%. Вар-
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то виокремити також показники вправ відтворення 75% та 50% фехтувального 
випаду та виходи з коридору у вправі проходження коридору з заплющеними 
очима, де спостерігалася більша зміна в показниках спортсменок ЕГ3343% та 
58% відповідно.За показниками психофізичних якостей спостерігаються до-
стовірні зміни у представниць обох груп (рис. 4). 

Рис. 4. Зміна психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток контрольної 
та експериментальної груп за період педагогічного експерименту: 1 – коор-
динація по профілю, 2 – к-сть помилок; 3 – «велике коло» (15 с), к-сть поми-
лок; 4 – мале коло, (15 с), к-сть помилок; 5 – проста зорово-моторна реакція; 
6  –  к-сть помилок; 7 – реакція вибору; 8 – к-сть помилок; 9 – реакція розріз-
нення (мс); 10 – к-сть помилок; 11 – реакція на рухомий об’єкт (мс); 12  –  к-сть  
точних відтворень; 13 – к-сть  випереджень; 14 – к-сть середнє (мс); 15 – к-сть 
запізнень (рази); 16 –  середнє; 17 – теппінг-тест, к-сть дотиків 

Відзначимо окремі з них, де зміни в ЕГ були більш виражені. Це змен-
шення кількості помилок у вправі «Координація по профілю», проста зорово-
моторна реакція, реакція вибору, реакція розрізнення від 26 до 55%. Окремо 
звернемо увагу на показник реакції на руховий об’єкт, де зміни у представ-
ниць КГ виявилися дещо більшими, ніж у представниць ЕГ (71 проти 62%). 
Крім цього, відзначимо показник кількості точних відтворень у реакції на ру-
хомий об’єкт та показник кількість запізнень, у яких у представниць ЕГ відбу-
лося суттєве поліпшення, а у представниць КГ – суттєве погіршення у 12-й і 
15-й вправах.

Критерієм ефективності нашої програми була технічна підготовленість 
(рис. 5). За результатами аналізу внутрішньогрупових змін, представлених на 
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рисунку, можна зробити висновок, що здебільшого, окрім частоти уколів у сек-
тор тулуба Т1, спостерігаються  більш виражені внутрішньогрупові зміни у 
спортсменок ЕГ, найбільші з них  29%, 36%, 35%.

Рис. 5. Внутрішньогрупові зміни показників технічної підготовленості 
фехтувальниць-шпажисток контрольної групи в педагогічному експеримен-
ті:1  – «Випад із присіду з уколом у мішень» (10 разів), у. о.; 2 – «Стрибок, випад 
з уколом у мішень» (10 разів), у. о.; 3 – «Випад, повторний випад у дві мішені», 
10 разів, у. о.;4 – «Результативність першого випаду»; 5 – «Результативність по-
вторного випаду»;6 – «Частота уколів з місця, 10 с»; 7 – «Частота уколів по сек-
торах тулуба, 40 с» ;8 – сектор Т1; 9 – секторТ 2 ; 10 – сектор Т3; 11 – сектор Т4

З урахуванням специфіки дослідження цікавими для нас були не тільки 
внутрішньогрупові зміни показників технічної підготовленості, але й їх між-
групове зіставлення.

Аналіз міжгрупових показників технічної підготовленості дав змогу нам 
стверджувати, що на початковому етапі у представниць КГ спостерігалася до-
стовірна перевага в 7 показниках порівняно зі спортсменками ЕГ. Поряд із тим за 
підсумками реалізації педагогічного експерименту за двома з них перевага була 
усунута, окрім цього, зафіксовано перевагу спортсменок ЕГ за більшістю контр-
ольних показників (7). Звернемо увагу, що лише в одному випадку за кількістю 
уколів у сектор тулуба Т1 у вправі «Кількість уколів по секторах тулуба» перева-
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га залишилася на боці спортсменок ЕГ. Це ми пов’язуємо із значними акцентами 
програми, за якою займалися спортсменки КГ, на удосконалення спеціальних фі-
зичних якостей, зокрема вибухової сили м’язів верхніх кінцівок.

У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
проведено порівняння отриманих даних із наявними.

Уперше обґрунтовано критерії формування та створено індивідуальні кіне-
матичні 3D-моделі змагальної діяльності висококваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток; визначено результативно значущі параметри техніко-тактичної 
підготовленості висококваліфікованих фехтувальниць-шпажисток та 
фехтувальниць-шпажисток  на етапі спеціалізованої базової підготовки в умо-
вах інтенсифікації змагальної діяльності; обґрунтовано структуру та зміст 
програми удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки з ураху-
ванням результативно значущих показників техніко-тактичної підготовленості 
висококваліфікованих фехтувальниць-шпажисток та використанням варіатив-
них кінематичних 3D-моделей змагальної діяльності.

Удосконалено способи використання тренажерних засобів тренування 
у фехтуванні на шпагах.

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо кваліфікаційно-
детермінованих особливостей технічної підготовленості фехтувальниць-
шпажисток різної кваліфікації; показників технічної підготовленості та чин-
ників її забезпечення (спеціальну фізичну та психофізичну підготовленість) 
фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації; взаємозв’язків показників тех-
нічної та інших розділів (сторін) підготовленості висококваліфікованих та ква-
ліфікованих фехтувальниць-шпажисток.

ВИСНОВКИ
У дисертації подано нове розв’язання науково-практичного завдання удо-

сконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки з урахуванням модель-
них показників вискокваліфікованих спортсменок.

1. Актуальними напрямами техніко-тактичної підготовки та удоско-
налення підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток ви-
ступають поліпшення кількісних та якісних параметрів реалізації техніко-
тактичних дій, збільшення ефективності виконання спеціалізованих рухів 
із заданим алгоритмом рухового завдання, реалізації технічної майстернос-
ті спортсменок в умовах змагальної діяльності та врахування сучасних тен-
денцій виду спорту.

У системі підготовки спортсменів у фехтуванні вирішення актуальних 
напрямів підготовки може бути забезпечене широким використанням спеціаль-
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них тренажерних пристроїв. Перспективи в удосконаленні техніко-тактичної 
підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток пов’язані із розробкою 
тренувальних засобів, які спрямовані на ґрунтовне оволодіння специфічним 
арсеналом прийомів відповідно до модельних параметрів змагальної діяльнос-
ті та підготовленості висококваліфікованих спортсменок.

Фрагментарність висвітлення питань удосконалення техніко-тактичної 
підготовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалі-
зованої базової підготовки поряд із необхідністю врахування структури і зміс-
ту змагальної діяльності та підготовленості висококваліфікованих спортсме-
нок визначає актуальний напрям наукових досліджень.

2. Результативно значущі показники техніко-тактичної підготовленос-
ті висококваліфікованих та кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток мають 
спільні ознаки, пов’язані із тим, що найбільшу кількість результативних уко-
лів завдають у сектор тулуба (Т1 – 44,9% та 47,4% відповідно). Установлено 
достовірну перевагу (р≤0,05) у результативності уколів висококваліфікованих 
спортсменок у сектор тулуба (Т3 – 22,9 %), сектор стопи (С2 – 2,3%), плеча (П1 
– 16,7%), кисті (К – 2,7%) над кваліфікованими (11,4%; 0,9%; 10,0%; 1,3% від-
повідно) та перевагу кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток у результатив-
ності уколів у сектор тулуба (Т2 – 26,7 %) над висококваліфікованими (18,9%). 
Результативних уколів кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток у секторах 
гомілки та голови не виявлено.

3. Кваліфікаційно-детермінованою особливістю технічної підготовле-
ності висококваліфікованих та кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток 
на етапі спеціалізованої базової підготовки є диспропорція показників точ-
ності й результативності уколів (8,09−32,40% при р≤0,05−0,01) та здатнос-
ті до підтримання якості роботи високої інтенсивності (3,94−54,45% при 
р≤0,05−0,01).

 Диспропорцію показників (р≤0,05−0,01) на користь висококваліфікова-
них фехтувальниць-шпажисто виявлено й у  чинниках забезпечення техніч-
ної підготовленості – вибухова сила верхніх кінцівок (28,21%), рухливість 
кульшових суглобів (6,62–46,61%), окремі прояви координаційних здібностей 
(4,20–38,06%); та психофізичної підготовленості − контактна координаціоно-
метрія (25,46%), урівноваженість процесів гальмування та збудження (33,99–
66,97%), сила нервової системи, що в середньому становить (31,60–35,73%).

4. Показники рівня технічної, спеціальної фізичної та психофізичної під-
готовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізова-
ної базової підготовки та їхнє зіставлення з показниками рівня висококваліфі-
кованих спортсменок дали змогу обґрунтувати авторський тренажерний при-
стрій для 3D-моделювання індивідуальних кінематичних параметрів змагаль-
ної діяльності та підготовленості суперниць. Він передбачає завдання уколів в 
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уражувані поверхні, які розташовані на вертикальних напрямних, установле-
них у збірному кубі-тренажері (3D-мішень). 

5. Авторська програма удосконалення техніко-тактичної підготовленості 
фехтувальниць-шпажисток передбачала використання пристрою для техніко-
тактичної підготовки фехтувальників із застосуванням  3D-моделювання інди-
відуальних кінематичних параметрів змагальної діяльності й підготовленос-
ті суперниць та завдання уколів у мішені, які розташовані на вертикальних на-
прямних, установлених у збірному кубі-тренажері (патент № 76884). Трену-
вальні засоби диференціювали за складністю (одна, дві та три дії), дистан цією 
(ближня, середня та дальня) та комплексністю (комбіновані та повторні).

6. Ефективність програми удосконалення техніко-тактичної підготовле-
ності кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої ба-
зової підготовки на основі урахування результативно значущих показників ви-
сококваліфікованих спортсменок підтверджено більш вираженими змінами 
(р≤0,05−0,01) внутрішньогрупових показників фехтувальниць-шпажисток екс-
периментальної групи: 

 спеціальна фізична підготовленість: вибухова сила (2,66–3,13%), 
рухливість кульшових суглобів (4,00–63,41), координаційні здібності (1,52 − 
57,89%); 

 психофізичні якості: контактна координаціонометрія (4,85–35,06%), 
помилки реакцій вибору (26,27%), реакцій розрізнення (29,91%), реакцій на 
рухомий об’єкт (7,80–30,98%);

 технічної підготовленості: результативність і влучність уколів за 
секторами ураження та варіантами контрольних вправ «Випад із присіду з 
уколом у мішень» (8,92–31,18%), «Стрибок, випад з уколом у мішень» (8,62–
34,52%), «Випад, повторний випад у дві мішені» (9,09–17,35%).

Використання авторської програми зумовило перевагу спортсменок екс-
периментальної групи за міжгруповими показниками в розвитку координацій-
них здібностей (5,76−51,52% при р≤0,01), розвитку диференціації м’язових зу-
силь при подразниках різного характеру, урівноваженні співвідношення галь-
мування – збудження,  підвищенні сили нервових процесів (8,67−58,63%, 
р≤0,05−0,01); більшості показників технічної підготовленості (5,65−28,38%, 
р≤0,05−0,01).
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підготовці фехтувальників / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Зоряна Семеряк // 
Фізична культура, спорт та здоров’я нації :  Зб. наук. праць. – Вінниця, 2013. 
– Вип. 16. – С. 93−100. Здобутком автора є виявлення основних напрямів 
удосконалення техніко-тактичної підготовки у фехтуванні.

3. Семеряк З. Техніко-тактична підготовка фехтувальників 
на шпагах: стан та перспективи досліджень / Зоряна Семеряк, Сергій 
Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі 
фіз. вих., спорту і здоров’я людини. – Л., 2013. − Вип 17, т. 1. – С. 239−244. 
Внесок автора полягає в теоретичному аналізі наукових джерел та 
узагальненні отриманих даних.

4. Смирновський С. Характеристика показників контролю змагальної 
діяльності у фехтуванні / Смирновський С.Б., Семеряк З.С. // Молода спортивна 
наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. вих., спорту і здоров’я людини. − 
Л., 2014. − Вип. 18, т.1 − С.250−255. Дисертантові належить інтерпретація 
основних результатів.

5. Семеряк З. Взаємозв’язки показників  підготовленості 
фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації / Семеряк Зоряна // Спортивна 
наука України. –2014. – №4 (62). – С. 42 – 48. – Режим доступу: http://
sportscience. ldufk.edu.ua/index.php /snu/issue/archive

6. Семеряк З. Ефективність техніко-тактичної підготовки 
кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток з урахуванням модельних 
показників висококваліфікованих спортсменок / Семеряк Зоряна // Фізична 
активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 3 (17). – С. 49–59.

Статті в закордонних періодичних виданнях
 за напрямком дисертації

7. Semeryak Z.. Use of an authorial training technology during technical and 
tactical training of women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Maryan 
Pityn and Oleksandr Vaulin / Sportlogia. – Banja Luka, Bosnia and Herzegovina : 
University Banja Luka, 2013. – P. 135−140. Дисертантові належать емпіричні 
дані та опис основних результатів.

8. Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical 
training of fencers / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Zadorozhna Olha, Smyrnovskyy 
Serhiy, Semeryak Zoryana // Journal of Physical Education and Sport. – Pitesti, 
2014. – Іs. 3. − Art 51. – Р. 337−341. Дисертантові належать емпіричні дані із 
техніко-тактичної підготовки та опис основних результатів.
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9. Семеряк З. С. Актуальність удосконалення підготовленості 

фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки / Семе-
ряк З. С., Пітин М. П. // Фізична культура, фізична активність та здоров’я на-
селення : матеріал. III Всеукр.електрон.наук-практ.конф.студ. та молодих вче-
них. – Одеса : Бакаєв В.В., 2012.  – С.82−83. Внесок автора полягає в теоре-
тичному аналізі наукових джерел та узагальненні отриманих даних.

Патент
10. Пристрій для техніко-тактичної підготовки фехтувальників : пат. 

76884 Україна, МПК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Се-
меряк З. С. − № u201205488 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 25.01.2013 ; бюл. № 2. 
Внесок автора полягає в теоретичному аналізі наукових джерел, узагальненні 
отриманих даних та розробці алгоритму роботи тренажера.

АНОТАЦІЯ
Семеряк З.С. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості 

фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки. – 
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний 
спорт. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2015.

Дисертацію присвячено удосконаленню підготовки спортсменок на 
етапі спеціалізованої базової підготовки у фехтуванні.

У роботі обґрунтовано критерії формування та створено індивіду-
альні кінематичні 3D-моделі змагальної діяльності висококваліфікованих 
фехтувальниць-шпажисток; визначено результативно значущі параметри 
техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток та фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базо-
вої підготовки в умовах інтенсифікації змагальної діяльності; обґрунтовано 
структуру та зміст програми удосконалення техніко-тактичної підготовленос-
ті кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базо-
вої підготовки з урахуванням результативно значущих показників техніко-
тактичної підготовленості висококваліфікованих фехтувальниць-шпажисток 
та використанням варіативних кінематичних 3D-моделей змагальної діяль-
ності.

Ефективність авторської програми удосконалення техніко-тактичної під-
готовленості кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізова-
ної базової підготовки на основі урахування результативно значущих показни-
ків висококваліфікованих спортсменок підтверджено більш вираженими зміна-
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ми (р≤0,05−0,01) внутрішньогрупових показників фехтувальниць-шпажисток 
експериментальної групи.

Ключові слова: фехтування, удосконалення, техніка, тактика, 
підготовленість, фехтувальниці-шпажистки.

АННОТАЦИЯ
Семеряк З.С. Совершенствование технико-тактической подготов-

ленности фехтовальщиц-шпажисток на этапе специализированной базо-
вой подготовки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физиче-
скому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – олимпийский и про-
фессиональный спорт. – Львовский государственный университет физической 
культуры, Львов, 2015.

Диссертация посвящена совершенствованию подготовки спортсменок 
на этапе специализированной базовой подготовки в фехтовании.

В работе обоснованы критерии формирования и созданы 
индивидуальные кинематические 3D-модели соревновательной деятель-
ности высококвалифицированных фехтовальщиц-шпажисток; определены 
результативно значимые параметры технико-тактической подготов-
ленности высококвалифицированных фехтовальщиц-шпажисток и 
фехтовальщиц-шпажисток на этапе специализированной базовой подготов-
ки в условиях интенсификации соревновательной деятельности; обоснованы 
структура и содержание программы совершенствования технико-тактической 
подготовленности квалифицированных фехтовальщиц-шпажисток на этапе 
специализированной базовой подготовки с учетом результативно значимых по-
казателей технико-тактической подготовленности высококвалифицированных 
фехтовальщиц-шпажисток и использованием вариативных кинематических 
3D-моделей соревновательной деятельности.

Эффективность авторской программы совершенствования технико-
тактической подготовленности квалифицированных фехтовальщиц-шпажисток 
на этапе специализированной базовой подготовки на основе учета результативно 
значимых показателей высококвалифицированных спортсменок подтверждена 
более выраженными изменениями (р≤0,050,01) внутригрупповых показателей 
фехтовальщиц-шпажисток экспериментальной группы.

Ключевые слова: фехтование, усовершенствование, техника, тактика, 
подготовленность, фехтовальщицы-шпажистки.

ABSTRACT
Semeryak Z.S. Technical and tactical training women epee fencers im-

provement on stage of specialized basic development. – Manuscript.
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The dissertation for acquisition the degree of Candidate of Science in Physi-
cal Education and Sport in specialty 24.00.01 – olympic and professional sports. – 
Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 2015.

Dissertation is dedicated to the improvement of sportsmen training on the 
stage of specialized basic development in fencing.

Current need for an effective training of qualifi ed sportsmen in fencing that in 
further can realize their individual abilities on national and international levels can 
be solved with the content correction of specialized training load that are optimal for 
conduction on the stage of specialized basic development.

Aim of the research: to improve technical and tactical training of women epee 
fencers on the stage of specialized basic development with consideration of effi cient 
and meaningful indicators of high qualifi ed sportsmen.

Research object: technical and tactical training in epee fencing.
Research purpose: means and methods of technical and tactical improvement 

of women epee fencing on the stage of specialized basic development. 
In this research are justifi ed formation criteria and created individual kine-

matic competitive activity 3D-models of high qualifi ed women epee fencers; defi ned 
effi cient and meaningful indicators of technical and tactical training of high quali-
fi ed women epee fencers and women epee fencers on the stage of specialized basic 
development in intensifi cation conditions of competitive activity; justifi ed structure 
and content of technical and tactical improvement program of qualifi ed women epee 
fencers on the stage of specialized basic development with consideration of effi cient 
and meaningful indicators of technical and tactical training of high qualifi ed women 
epee fencers and use of variant kinematic 3D-models of competitive activity.

Authorial program of women epee fencers technical and tactical improve-
ment has included the use of a device for fencers technical and tactical training with 
application of 3D-modeling of individual competitive activity kinematic indicators 
and opponents preparation and target hits that are placed on vertical directors that 
are set in collective cube device (Patent № 76884). Training means are differentiated 
by diffi culty (one, two and three actions), distance (close, medium and long) and 
complexity (combined and repeated). 

Effectiveness of technical and tactical improvement program of women epee fenc-
ers on stage of specialized basic development on the consideration of effi cient and mean-
ingful indicators of high qualifi ed sportsmen was confi rmed by more expressed changes 
(р≤0,05−0,01) of intragroup indicators of experimental women epee fencers group: 

 specialized physical training: explosive power (2,66–3,13%), movement of 
hip joints (4,00–63,41), coordination abilities (1,52 − 57,89%); 

 psychophysical qualities: contact coordenationometry (4,85–35,06%), 
choosing reaction mistakes (26,27%), distinguish (29,91%), reaction on moving 
object (7,80–30,98%); 
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 technical training: hits result and precision by valid target area sectors 
and control exercises options «lounge from sitting position with target hit» (8,92–
31,18%), «jump, lounge with target hit» (8,62–34,52%), «lounge, repeated lounge 
into two targets» (9,09–17,35%).

Use of an authorial device has led to benefi ts of experimental group sports-
men by intergroup indicators in development of coordination abilities (5,76−51,52% 
with р≤0,01), development of differential muscle efforts with different provocation 
character, counterbalanced correlation of braking – excitation, increase of nerve pro-
cess strength (8,67−58,63%, р≤0,05−0,01); majority of technical training indicators 
(5,65−28,38%, р≤0,05−0,01).

Research results are implemented into educational and training process of 
Lviv School of Higher Sport Mastery, fencing sport schools «Troyanda», «Galeon» 
and Sport School №2; into the department of fencing, boxing and national martial 
arts in Lviv State University of Physical Culture student educational process, into 
the activity of National Fencing Federation of Ukraine. Received results can be used 
in teaching of fencing theory and methodology in higher educational institutions of 
athletic type and also in epee fencing clubs and section training process. 

Key  words: fencing, improvement, technique, tactic, training, women epee 
fencers.
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