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ЕФЕКТИВНІСТЬ РУХЛИВИХ ІГОР У РОЗВИТКУ  

ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ 12-14 РІЧНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ 

 

На підставі позитивної динаміки показників швидкісних якостей юних фехтувальників, у статті було 

обгрунтовано ефективність впровадження ігрового методу навчання. У дослідженні брали участь 20 

фехтувальників 12-14 років, які були розподілені випадковим чином на дві групи – дослідну (ДГ) та конт-

рольну (КГ). У ДГ в тренувальний процес упроваджено спеціальні рухливі  ігри. За три місяці встановлено 

вірогідне зростання показників лабільності нервової системи в ДГ;  показники стресостійкості мали тен-

денцію до зниження. Одночасно у ДГ, порівняно з КГ, покращилися показники тактичних умінь та швид-

кості тактичного навчання. 
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Постановка проблеми. Перед тренерами, які 

працюють з юними спортсменами, постає важливе 

завдання – якісна, логічна побудова системи багаторі-

чної підготовки, раціональне поєднання всіх компо-

нентів тренувального процесу з урахуванням вікових 

та індивідуальних особливостей юних фехтувальни-

ків. Швидкість різноманітних рухів, постійні неочіку-

вані зміни бойових ситуацій висувають високі вимоги 

до функціональної системи забезпечення швидкісних 

якостей фехтувальників. За даними фахівців, фехту-

вальники високого класу є швидшими, ніж початківці 

за всіма досліджуваними показниками. Тобто, існує 

необхідність розробки ефективних методик підви-

щення швидкісних якостей спортсменів у період по-

чаткової спортивної спеціалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізи-

чна підготовленість юного спортсмена є базовою 

основою його готовності до виконання тієї чи іншої 

спортивної діяльності. На перших етапах вивчення 

фехтування застосовується широкий комплекс прос-

тих загально-розвиваючих вправ, що виконуються 

природно. Це різновиди ходьби, бігу, стрибки, прості 

гімнастичні вправи, кидки м’ячів, вправи з предмета-

ми, рухливі ігри тощо [2]. Рівень розвитку таких фізи-

чних якостей як спритність, швидкість і витривалість, 

на думку багатьох авторів (А. Бусол,  А. Никитенко, 

В. Бусол, В. Шуберт [1], Б. Турецький [3], а також Ed 

Rogers [5]), складає фундамент фізичної підготовки 

фехтувальника задля формування специфічних особ-

ливостей того чи іншого виду фехтування. Загальна 

задача у вихованні швидкісних здібностей полягає в 

реалізації можливостей спрямування їхнього розвитку 

згідно з вимогами фехтувальної практики та законо-

мірностей всебічного вдосконалення рухових якостей. 

При цьому забезпечується мінімізація часу екстрених 

рухових реакцій і рухів, що виконуються з максима-

льною швидкістю [4; 6]. Аналіз результатів дослі-

джень А. Бусол, А. Никитенко за останні 10-15 років 

показав, що сучасним методикам розвитку окремих 

фізичних якостей присвячені лише поодинокі роботи 

[1], особливістю яких є недостатнє використання 

ігрових форм проведення тренувальних занять. Прик-

ладом може бути методика сприймаючого тренінгу 

(максимальна вигода з найменшими втратами), але 

вона розрахована на дорослих спортсменів (Zbigniew 

Borysiuk, Zbigniew Waskiewicz [4]). Таким чином, 

робота, присвячена розробці нових ефективних ігро-

вих методик для розвитку фізичний якостей, зокрема 

швидкості в період початкової спортивної спеціаліза-

ції, є актуальною і важливою для розвитку сучасного 

фехтування. Це створює підґрунтя для ефективної та 

успішної подальшої тренувальної і змагальної діяль-

ності у сучасному фехтуванні.  

Метою дослідження є оцінка ефективності ме-

тодики спеціальних рухливих ігор, спрямованої на 

покращення швидкісних якостей у тренувальному 

процесі фехтувальників 12-14 років. 

Завдання: 

1. Оцінити рівень розвитку фізичної якості 

«швидкість». 

2. Розробити та адаптувати рекомендації щодо 

покращення швидкості у фехтувальників засобами 

ігрових і спортивних методів. 

3. Експериментально перевірити методику роз-

витку швидкості засобами рухливих ігор. 

Методи дослідження: теоретичні, педагогічний 

експеримент, тепінг-тест, статистична обробка даних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

досліджені взяли участь 12-14 річні фехтувальники 

СК «Уніфехт» (середній вік: 13,2 ± 0,1 років) етапу 
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початкової спортивної спеціалізації (середній стаж 

занять фехтуванням: 3,3 роки). Формуючий педагогі-

чний експеримент проводився з січня по березень 

2016 року у дослідній (ДГ) та контрольній групах 

(КГ). У кожній з груп було по 6 хлопців та 4 дівчини. 

Тренування в групах проводилися п’ять разів на тиж-

день. В КГ – за стандартною методикою, в ДГ – із 

використанням рухливих ігор загальної та спеціальної 

спрямованості під час кожного тренування.  

У дослідженні визначалися та використовувалися 

рейтингові показники кожного спортсмена. Швидкіс-

ні якості оцінювалися за результатами тепінг-тесту та 

за коефіцієнтом швидкості розуміння і реалізації так-

тичного завдання у динаміці дослідження в КГ та ДГ. 

Вихідні характеристики порівнювалися між групами з 

використанням тестів χ2 (бінарні змінні), t - тести 

(неперервні змінні), тест Манна-Уїтні для порівняння 

розподілу порядкових змінних і тест Уiлкоксона 

(пов’язані вибірки). Взаємозв’язок мiж кiлькiсними 

змінними визначався за допомогою рангового коефі-

цієнту кореляції Спiрмена (r). 

Типовим завданням при виконанні тепінг-тесту є 

визначення сили та лабільності нервової системи. 

Лабільність визначається кількістю стимулів, на які 

нервова система здатна відповісти за одиницю часу, 

що впливає на темп моторних реакцій. Сила нервової 

системи визначається як працездатність, витривалість 

нервової системи при максимальному навантаженні. 

За даними спеціальної літератури, лабільність нерво-

вої системи – це досить сталий показник, більш обу-

мовлений генетичною інформацією, а сила досить 

варіабельна, реагує на чинники зовнішнього середо-

вища та показує стресостійкість та наявність втоми 

нервової системи [3].  

На початку нашого дослідження ми отримали на-

ступні вихідні характеристики. Максимальна частота 

тепінгу складала 178,7 ± 8,4 ум. од., що свідчило про 

середній рівень лабільності нервової системи фехту-

вальників. За результатами проведеного тестування 

юні фехтувальники розподілилися наступним чином: 

40,0% мали низький рівень, 45,0% – середній і 15% – 

високий рівень лабільності нервової системи. У пото-

чному дослідженні фехтувальники мали середню силу 

нервової системи, яка складала 0,88 ± 0,04 ум. од.  

Теоретично та практично доведено, що форму-

вання тактичних умінь в значній мірі залежить від 

індивідуальних можливостей фехтувальника. Базова 

оцінка тактичних умінь і швидкості тактичного нав-

чання оцінювалася за формулою з урахуванням як 

часового компоненту, так і якісного, і склала в серед-

ньому 4,2 ± 0,96 бала. Її розрахункові результати – від 

0 до 10 балів. При вивченні взаємозв’язків між такти-

чним компонентом і швидкістю реакції ми встанови-

ли, що тільки лабільність має вірогідний середньої 

сили прямий кореляційний зв’язок із результатами 

тактичного тесту (r=0,6, р<0,03). Із силою нервових 

процесів був пов’язаний рейтинговий коефіцієнт 

юних спортсменів, за результативністю у змаганнях 

(r=0,9, р<0,001). Тобто, чим сильнішим був тип нер-

вової системи, стресостійкість та опірність стомлен-

ню, тим кращі результати показували юні фехтуваль-

ники. 

Після проведення педагогічного експерименту 

ми встановили, що в динаміці у фехтувальників КГ 

лабільність та сила нервової системи мали тенденцію 

до зниження (р<0,1) (Рис. 1).  

Показники швидкості тактичного навчання мали 

позитивні тенденції та вірогідно збільшилися за раху-

нок якісного компоненту тесту (з 4,2 до 6,9 балів, 

р<0,03). Аналіз показників тепінг-тесту ДГ показав 

вірогідне зростання показників лабільності (+7,9 %, 

р<0,05) і перевищення показників КГ (170,0 ± 7,1 

ум.од. у КГ порівняно з 186,9 ± 7,2 у ДГ, при р<0,05). 

Показники стресосійкості мали тенденцію до знижен-

ня у динаміці і при порівнянні з показниками КГ.  
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Рис. 1. Порівняльна характеристика показників тепінг-тесту у динаміці дослідження фехтувальників ДГ та КГ. 
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Однозначно реагуючим на методику показником 

була оцінка тактичних умінь і швидкості тактичного 

навчання. Вона вірогідно зросла як у динаміці експе-

рименту (в 2,6 рази, р<0,05), так і при порівнянні з 

оцінкою КГ (10,2 ± 0,83 ум.од. та 6,9 ± 0,51ум.од., 

відповідно, р<0,05). 

У фехтуванні один і той же стимул може викли-

кати у спортсмена виконання оборонних або наступа-

льних дій, які тісно пов’язані з тактикою і стратегією 

виду спорту. Брак часу в умовах бою призводить до 

необхідності якомога більше скоротити час прийняття 

рішень і час сенсомоторних реакцій у фазі руху. За-

стосування ігрової методики у юних фехтувальників 

повинно стати одною з головних для розвитку окре-

мик фізичних якостей, зокрема швидкісних, для ста-

лого формування техніко-тактичних характеристик. 

Висновки. Результати нашого дослідження до-

водять значущість та ефективність ігрового методу 

розвитку швидкісних якостей юних фехтувальників. 

Крім того, проглядається тісний взаємозв’язок показ-

ників рухових якостей спортсменів із тактичними 

вміннями, що відповідно відображається в результа-

тах тестування швидкості тактичного навчання, адек-

ватності сприйняття та вирішення тактичних завдань.  

Оцінка ефективності впровадження ігрового ме-

тоду на підставі динаміки показників швидкісних 

якостей юних фехтувальників дозволила об’єктивно 

довести значення впливу ігор на швидкість у тренува-

льному процесі. Застосування методу впродовж трьох 

місяців вірогідно збільшило показники лабільності 

нервової системи (+7,9 %, р<0,05) та оцінку тактич-

них умінь і швидкості тактичного навчання (в 2,6 

рази, р<0,05). Наприкінці дослідження показники 

лабільності нервової системи ДГ достовірно переви-

щили показники КГ (р<0,05). Швидкість тактичного 

навчання також була вищою у ДГ (р<0,05), хоча ре-

зультати цього тесту достовірно покращились і у КГ 

(в 1,6 разів, р<0,05). 

Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у розробці та використанні в тренувальному про-

цесі нових сучасних форм ігрових методик, ефектив-

них для формування спеціальних фізичних якостей, а 

також визначення їхнього впливу на результативність 

фехтувальників. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ  

СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ 12-14 ЛЕТНИХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 
Обзор современной литературы позволил установить, что вопросы обоснования методики использования 

специализированных подвижных игр в целях воспитания физических качеств у юных фехтовальщиков на этапе 
начальной спортивной подготовки решены в недостаточной степени. Кроме того, однозначно не решены во-
просы развития отдельных физических качеств в системе тренировок юных фехтовальщиков, в частности ско-
ростных качеств. В свзяи с этим, целью исследования является оценка эффективности методики специальных 
подвижных игр, направленной на улучшение скоростных качеств в тренировочном процессе фехтовальщиков 
12-14 лет. Фехтовальщики спортивного клуба «Унифехт» 12-14 лет (10 спортсменов – исследуемая группа (ИГ), 
10 – контрольная (КГ)), принимали участие в формирующем эксперименте на протяжении трех месяцев. Для 
ИГ использовали в тренировочном процессе подвижные игры, спортсмены КГ занимались по стандартной про-
грамме. Эффективность оценивалась по изменению параметров скоростных реакций, оценки тактических уме-
ний и скорости тактического научения. За 3 месяца внедрения игровой методики развития скоростных качеств 
было установлено достоверное возрастание показателей лабильности нервной системы фехтовальщиков ИГ (р 
<0,05). В то же время показатели стрессо-стойкости имели тенденцию к снижению в динамике и при сравнении 
с показателями КГ. Однозначно реагирующим на методику показателем была оценка тактических умений и 
скорости тактического обучения (р <0,05). Оценка эффективности внедрения игрового метода на основании 
динамики показателей скоростных качеств юных фехтовальщиков позволила объективно доказать влияние 
подвижных игр на развитие скоростных качеств юных спортсменов в тренировочном процессе. 

Ключевые слова: фехтовальщики, игровой метод обучения, скоростные качества, теппинг-тест, тактиче-
ские умения. 
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EFFICIENCY OF PHYSICAL GAMES FOR SPEED  
PERFORMANCE  OF 12-14-YEAR-OLD FENCERS 

 The review of recent research works has shown that the reasons for using specialized physical games aimed at ed-
ucating physical qualities in young fencers at the initial stage of athletic training are not substantiated enough. Moreo-
ver, the issues of the development of certain physical qualities (speed performance) in the process of training young 
fencers are understudied. For this reason, the aim of the paper is to estimate the efficiency of using specialized physical 
games aimed at speed performance improvement in training fencers aged 12-14 years. The formative experiment lasting 
for three months involved fencers from “Unifekht” sports club aged 12-14 years (10 of them were included in the study 
group (SG) and 10 – in the control one (CG)). In the study group, physical games were used in the training process 
while the control group was trained according to the standard programme. The efficiency was estimated according to 
the changes in the parameters of rapid response, evaluation of tactical skills and the rate of tactical learning.  
Within three months of implementing play method of speed performance development, positive increase in the indica-
tors of nervous system lability in fencers from the study group was observed (р <0.05). At the same time, the indicators 
of stress-resistance tended to reduce over time compared to the control group. The assessment of tactical skills and rate 
of tactical learning was the indicator influenced definitely by the method (р <0.05). Estimation of the efficiency of im-
plementing play method based on the dynamics of young fencers’ speed performance indicators has proven the effi-
ciency of the proposed method. 

Keywords: fencers, role playing, speed performance, tapping test, tactical skills. 
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