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Проведена оценка эффективности разработанной нами компьютерно-диагностической 
проіраммьі «Спорг-экспресс» предназначенной для определения физической подготовленности 
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динамику изменений всех показателей, характеризующих уровень физической подготовленности 
организма спортсменов и на существенные различия в уровнях физической подготовленности в 
течение соревновательного периода. Доказано достаточно высокую информативность 
использованной в работе компьютерной программы и возможность ее применять при 
планировании учебно-тренировочного процесса спортсменов. 
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The estimation of efficiency of computer diagnostic program «Sport-Express» we have 
developed to define functional training of athletes during the competitive period is intended. These 
results indicate that the dynamics of changes in all indicators characterizing the level of operational 
preparedness of athletes and the significant differences in functional training during competitive 
period. Proved sufficiently high informativeness of the computer program and the possibility of its 
use in the planning of the athletes training process. 
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Постановка проблеми. Структура та зміст змагальної діяльності виступають 
регламентуючими чинниками усієї системи підготовки спортсменів у окремо 
взятому виді спорту. 

Значною кількістю фахівців вказується, що удосконалення окремих сторін 
підготовленості спортсменів у фехтуванні неможливо проводити без ґрунтовного 
та систематичного вивчення показників змагальної діяльності [6, 8]. Ця вимога 
продиктована основними принципами системи підготовки спортсменів: 
спрямованістю до вищих досягнень та взаємозв'язку структур змагальної 
діяльності та підготовленості спортсменів [5, 7]. 

Поруч із тим, оновлення наукових даних пов'язаних із структурою та змістом 
результативно-значущих показників змагальної діяльності фехтувальниць-
шпажисток різної кваліфікації після змін та уточнень правил змагань не 
проводилось. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поглиблений аналіз науково-
методичної літератури та досвіду практики у фехтуванні вказав на різні підходи до 
аналізу змагальної діяльності. Це, ми в першу чергу пов'язуємо з локально-
вибірковим спрямуванням досліджень фахівців, що проводилися раніше. Можна 
визначити актуальність окремих показників змагальної діяльності запропонованих 
для дослідження [1, 2, 3, 4]. 
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техніко-тактичні Дії Мета дослідження: результативно-значущі 

фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, педагогічне 

спостереження, методи математичної статистики. 
Організація дослідження: педагогічне спостереження було проведене за 60 

висококваліфікованими спортсменками на змаганнях Кубка Світу (м. Доха, 2013) 
та 60 кваліфікованими техтувальнипями-шпажистками на Міжнаподному турнірі X 1 V 1 

ім. Козицького (м. Львів, 2013). 
Результати дослідження та їх обговорення. Проведений аналіз змагальної 

діяльності висококваліфікованих та кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток та 
його порівняння дозволяє нам стверджувати, що спортсменки різної кваліфікації 
мають як спільні, так й відмінні показники ефективності результативно-значущих 
компонентів змагальної діяльності (табл.). 

Можна спостерігати, що для секторів тулуба спостерігається нерівномірний 
розподіл при співставленій показників спортсменок різної кваліфікації. При цьому 
для результативних уколів у сектор 1 тулуба перевага зафіксована за 
фехтувальницями-шпажистками на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Зазначимо, що уколи у цей сектор можуть проводитися у ситуаціях пов'язаних із 
необхідністю нанесення швидких результативних уколів у найближчий найбільший 
сектор для ураження та пов'язані в основному із простими атаками та 
контратакуючими діями. Висококваліфіковані спортсменки виконують в умовах 
змагальної діяльності у цей сектор на 19,72% залікових уколів менше. Це може 
бути пов'язане із пріоритетністю цього сектора в умовах змагальної діяльності 
кваліфікованих спортсменок, які наносять у середньому 4,35 уколи із 11,73 
(середній показник набраних результативних уколів). 

Разом із тим, спортсменки вищої спортивної кваліфікації, маючи в своєму 
арсеналі схожий набір техніко-тактичних дій, за умови його більш точного 
виконання, демонструють можливості до компенсації результативних уколів у 
сектор 1 тулуба, уколами у інші уражувані сектори. 

Таблиця 
Показники нанесених результативних уколів у змагальній діяльності 

№ 
Уражу вальна 

поверхня 
Високо-

кваліфіковані 
(п = 60) 

Кваліфіковані 
(п = 60) 

Відмінності 
Р № 

Уражу вальна 
поверхня 

Високо-
кваліфіковані 

(п = 60) 
Кваліфіковані 

(п = 60) Абсолютне 
значення % 

Р 

1. Сектор 1 (тулуб) 3,63±2,13 4,35±2,16 -0,72 -19,72 >0,05 
2. Сектор 2 (тулуб) 1,53±1,64 2,45±1,63 -0,92 -59,78 <0,05 
3. Сектор 3 (тулуб) 1.85±1.28 1.05±1.06 0,80 43,24 <0,05 
4. Сектор 4 (тулуб) 1,07±0,93 1,32±1,37 -0,25 -23,44 >0,05 
5. Голова 0,12±0,21 - - - <0,05 
6. Плече 1,98±1,48 1,17±1,59 0,82 41,18 <0,05 
7. Передпліччя 0,72±0,74 0,80±0,91 -0,08 -11,63 >0,05 
8. Кисгь 0,32±0,51 0,15±0,28 0,17 52,63 >0,05 
9. Стегно 0,37±0,50 0,35±0,54 0,02 4.55 >0,05 
10. Гомілка 0,03±0,06 - - - <0,05 
11. Стопа 0,27±0,42 0,10±0,18 0,17 62,50 <0,05^ 

Рахунок 11,88±2,91 11,73±3,30 0,15 1,26 >0,05 
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Як зазначає низка фахівців, ця ситуація є однією з кваліфікаційних 

відмінностей, що може спостерігатися із зростанням спортивної майстерності [3, 4, 
5]. Це вказує на необхідність урізноманітнення арсеналу точних (результативних) 
техніко-тактичних дій кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток в умовах 
змагальної діяльності за рахунок адекватної зміни методологічного обґрунтування 
та власне підвищення ефективності цього розділу підготовки спортсменок. 

Тенденнії відмінностей (о<0.05ї. які спостепігаються між Фехтувальницями-• • » • и — > / ̂  ± х * 

шпажистками різної кваліфікації за результативними уколами у сектор 1 тулуба 
мають своє підтвердження стосовно й інших секторів. 

Нами отримане підтвердження відмінностей нанесених результативних уколів 
у сектори 2 та 3 тулуба, що дозволяє стверджувати про доповнення існуючих 
наукових даних. 

Поруч із тим, якщо для сектора 2 суттєвою (р<0,05) є перевага менш 
кваліфікованих спортсменок, то для сектора 3 тулуба вже зареєстрована суттєва 
перевага висококваліфікованих фехтувальниць-шпажисток, що склала 43,24% 
(р<0,05). 

Для розуміння отриманих даних ми співставили інформацію наукових 
досліджень стосовно техніко-тактичної підготовленості спортсменів у фехтуванні в 
цілому та, зокрема на шпагах [1, 3, 4, 6, 8]. 

Можна стверджувати, що уколи у сектор 3 тулуба пов'язані із такими техніко-
тактичними діями як піднирювання під озброєну руку при провалі тулуба вперед в 
атаці суперниці. Тому значно нижча їх кількість спостерігається у спортсменок 
високої кваліфікації (59,78% при р<0,05), що може бути пов'язана із значно 
якіснішим виконанням атакуючих технічних прийомів (переважно із дією на 
зброю) у порівнянні із кваліфікованими фехтувальницями-шпажистками. 

У продовження вищезазначеного варто наголосити, що несуттєві відмінності 
(23,44% при р>0,05) зафіксовані також у нанесенні результативних уколів у сектор 
4 тулуба. 

Відмінності у відсотковому співвідношенні результативних уколів між 
висококваліфікованими та кваліфікованими фехтувальницями-шпажистками 
вказують на помилковість окремих завдань навчально-тренувального процесу 
кваліфікованих спортсменок, що полягає у зміщенні акцентів стосовно кінцевої 
спрямованості техніко-тактичних дій. Також, певну частку результативних уколів 
кваліфікованих фехтувальниць шпажисток можна пояснити помилками техніки 
виконання уколу, що пов'язано, на нашу думку, з їх точністю. Тобто обираючи та 
програмуючи алгоритм виконання техніко-тактичної дії спортсменки можна 
передбачати нанесення уколу у сектор 1 тулуба, при цьому внаслідок 
неправильного вибору дистанції, моменту початку атаки, траєкторії руху, 
положення зброї вона не потрапила у передбачуваний сектор та згідно із законами 
біомеханіки зупинитись у секторі 2 тулуба. 

Це вказує на актуальний напрям корекції навчально-тренувального процесу 
кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток пов'язаний із підвищенням точності 
уколів, що наносяться у змагальній діяльності у різні сектори тулуба суперниць. 

У продовження аналізу виконання результативних уколів фехтувальницями 
шпажистами різної кваліфікації варто відмітити, що для кваліфікованих 
спортсменок виявлено два сектори у які не було нанесено, в умовах змагальної 
діяльності жодного уколу. Це такі уражувані поверхні тіла суперниць як голова та 
гомілка. При цьому серед проаналізованих нами поєдинків за участю 
висококваліфікованих спортсменок зафіксовано такі випадки. Вони склали для 
сектора голова 0,12 уколи та сектора гомілка - 0,03. Ми схиляємося до того, що ці 
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уколи були нанесені висококваліфікованими фехтувальиицями-шпажистками у 
наслідок більшої варіативності змісту змагальної діяльності. 

Незважаючи на вищезазначене, фундаментальними дослідженнями стосовно 
змагальної діяльності у спорті визначається, що для досягнення результату можуть 
бути використані усі тсхшко-тактнчш та інші дії, які не суперечать правила™ 
змагань та перебувають у межах загальноприйнятої суспільної поведінки [3, 6, 8]. 

Можна стверджувати про потребу введення окремих та (або) часткових 
тренувальних впливів для удосконалення ефективності та результативності 
нанесення уколів у «непопулярні» сектори - голова та гомілка. Проте у випадку 
удосконалення у секторах голови та гомілки є застереження пов'язані із 
небезпекою надмірного травматизму. Тому у випадку планованого використання 
таких вправ доречним буде впровадження тренажерних пристроїв, які дозволять 
вдосконалити точність уколів та уникнути додаткового травматизму. 

Узагальнення педагогічних спостережень за змагальною діяльністю 
фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації дало нам об'єктивні підстави для 
визначення пріоритетності використання тренувальних засобів для удосконалення 
техніко-тактичної підготовленості у частині результативних уколів у сектори 
плече, передпліччя, кисть, стегно та стопа. 

Відзначимо, що кількісне навантаження цих уражуваних поверхонь для 
фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації має свої відмінності. Так, 
висококваліфіковані фехтувальниці проводять суттєво більшу кількість 
результативних уколів у сектори плече (1,98 рази) та стопа (0,27 рази) у порівнянні 
із кваліфікованими спортсменками (1,17 рази та 0,10 рази) відповідно. При розгляді 
відсоткових значень отримуємо перевагу висококваліфікованих спортсменок у 
41,18% та 62,50% відповідно. 

Це засвідчило необхідність суттєвої корекції спрямованості тренувальних 
засобів на точність виконуваних уколів у сектори ураження суперника (умовного 
суперника) плече та стопа. 

Цікавою виявилася ситуація пов'язана із результативністю нанесення уколів 
фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації у сектори передпліччя, кисть та 
стегно. У випадку передпліччя та стегна відмінності коливалися в незначному 
діапазоні (р>0,05) та склали 11,63% та 4,55% на користь тієї чи іншої 
кваліфікаційної групи. 

За показниками результативних уколів у сектор кисть зафіксовано значну 
(52,63%) проте не суттєву (р>0,05) перевагу показників спортсменок вищої 
кваліфікації. Це нами пояснюється тим, що уколи у кисть мають особливості свого 
застосування у змагальній діяльності: виконання під час тактичної розвідки, підбір 
дистанції та «пристрілка» до основних дій та зокрема відносно невелика площа 
ураження в порівнянні із іншими секторами. Фахівцями фехтування зазначається, 
що нанесення уколів у кисть це або велика майстерність або «випадковість» [3, 5, 
7]. 

Розглядаючи абсолютні показники нанесених результативних уколів у 
сектори тіла суперниць можна говорити про необхідність їх розподілу на три 
групи: найбільш характерні, частково та найменш характерні для фехтувальниць-
шпажисток визначеної кваліфікації. Враховуючи загальноприйняті специфічні 
принципи спортивної підготовки (спрямованості до вищих досягнень) та резерви 
адаптації можна стверджувати про необхідність поглибленої уваги власне до 
показників фехтувальнець-шпажисток вищої кваліфікації. Так, для 
висококваліфікованих спортсменок до першої групи варто віднести сектори тулуба 
1 та 3, сектор плече. Друга група (частково характерні) - сектори тулуба 2, 4, 
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сектор передпліччя. До найменш характерних, на підставі аналізу змагальної 
діяльності, нами віднесено сектори голова, кисть, стегно, гомілка та стопа. 

Варто підкреслити, що зазначена ієрархія секторів удосконалює попередні 
наукові дані стосовно показників змагальної діяльності спортсменок у фехтуванні 

ГО Г ґ оі т * * • • » • « • 
на Шпагах р , ^, о, о]. іакож, відзначимо, що віднесення сектору до тієї чи іншої 
групи за результативними уколами не зменшує відповідальність за удосконалення 
точності виконання усього обсягу зазначених техніко-тактичних дій, що може 
слугувати допоміжними чинниками забезпечення результату змагальної діяльності 
у фехтуванні на шпагах. 

У відсотковому співвідношенні загальної структури нанесених 
результативних уколів у різні сектори тіла суперниць можна, також спостерігати 
низку відмінностей. Баззаперечним є те, що найбільшу частку результативних уклів 
як для висококваліфікованих, так й кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток 
вносять сектори тулуба. Провідними спортсменками у фехтуванні на шпагах 
результативні уколи у сектори тулуба складають понад 68%, у той же час для 
кваліфікованих спортсменок він складає понад 77% від загальної кільності 
результативних уколів. Можна спостерігати схожі відмінності й за окремими 
уражуваними поверхнями тулуба, а саме сектором 3 (15,6% та 8,9%) на користь 
висококваліфікованих фехтувальниць-шпажисток та секторами 1, 2, 4 (37,1% та 
30,5%; 20,9% та 12,9%; 11,2% та 9,0% відповідно) на користь кваліфікованих 
спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Вивчення загальної структури результативних уколів за уражуваними 
поверхнями тіла суперниць вказує на більший обсяг відповідних техніко-тактичних 
дій висококкваліфікованих фехтувальниць-шпажисток у секторах стопа (2,3%), 
плече (16,7%), кисть (2,7%) у порівнянні із кваліфікованими (0,9%; 10,0%; 1,3% 
відповідно). 

Як вже зазначалось вище, результативні уколи у сектори гомілка та голова 
кваліфікованими фехтувальницями-шпажистками у змагальній діяльності не 
проводилися. 

Висновки. У змагальній діяльності фехтувальниць-шпажисток різної 
кваліфікації спостерігаються тенденції стосовно найбільшої кількості 
результативних техніко-тактичних дій (уколів) у секторі 1 тулуба (44,9-47,4%). 
Кваліфікаційні відмінності нанесених результативних уколів з перевагою 
показників висококваліфікованих спортсменок присутні у секторі 3 тулуба (22,9 
проти 11,4%) та кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток для сектора 2 тулуба 
(26,7 проти 18,9%). 

Висококваліфіковані фехтувальниці-шпажистки у порівнянні із 
кваліфікованими спортсменками проводять суттєво (р<0,05) більшу кількість 
результативних уколів у сектори плече та стогіа. Для секторів передпліччя та стегна 
відмінності коливають у діапазоні 4,55-11,63% (р>0,05) на користь тієї чи іншої 
кваліфікаційної групи. Кваліфіковані фехтувальниці-шпажистки в умовах 
змагальної діяльності не виконують результативних уколів в уражувані поверхні 
гомілка та голова суперниць. 

Перспективи подальших досліджень передбачають розробку упрограму 
удосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-
шпажисток. 
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АНОТАЦІЇ 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ЗНАЧУЩІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІ ДІЇ ФЕХТУВАЛЬНИЦЬ-
ШПАЖИСТОК РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Юрій Бріскін, Зоряна Семеряк, Мар'ян ГІітин 
Львівський державний університет фізичної культури 

Встановлено кваліфікаційні відмінності нанесених результативних уколів 
висококваліфікованими спортсменками у секторі 3 тулуба (22,9 проти 11,4%) та 
кваліфікованими фехтувальницями-шпажистками у секторі 2 тулуба (26,7 проти 18,9%). 
Висококваліфіковані фехтувальниці-шпажистки у порівнянні із кваліфікованими 
спортсменками проводять суттєво (р<0,05) більшу кількість результативних уколів у сектори 
плече та стопа. Кваліфіковані фехтувальниці-шпажистки в умовах змагальної діяльності не 
виконують результативних уколів в уражувані поверхні гомілка та голова суперниць. 

Ключові слова: фехтувальниці, змагальна діяльність, відмінності. 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ЗНАЧИМЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ФЕХТОВАЛЫЦИЦ-ШПАЖИСТОК РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Юрий Брискин,Зоряна Семеряк, Марян Питын 
Львовский государственный университет физической культуры 

Установлены квалификационные различия нанесенных результативных уколов 
высококвалифицированными спортсменками в секторе 3 туловища (22,9 против 11,4%) и 
квалифицированными фехтовальщицами-шпажистками в секторе 2 туловища (26,7 против 
18,9%). Высококвалифицированные фехтовалыцицы-шпажистки по сравнению с 
квалифицированными спортсменками проводят существенно (р < 0,05) большее количество 
результативных уколов в сектора плечо и стопа. Квалифицированные фехтовальщицы-
шпажистки в условиях соревновательной деятельности не выполняют результативных уколов 
в поверхности голени и головы соперниц. 

Ключевые слова: фехтовальщицы, соревновательная деятельность, различия. 
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