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– Танці, гімнастика, великий теніс. 
Мої батьки змалку водили мене на різ-
ні гуртки. Але довго я не затримува-
лась ніде. Коли народились молодші 
брат і сестра, всією родиною ми поїха-
ли до бабусі. І якось, проїжджаючи повз 
спортивну школу, мама побачила банер 
з рекламою фехтування. І запропонува-
ла піти подивитись. Так п’ять років тому 
я почала займатися фехтуванням і по-
знайомилась зі своїм першим тренером. 
З часом вже здобувала перші перемоги 
і опинилася на позиціях лідерів у рей-
тингах України серед дітей.

Коли я їду на змагання, вимушена 
пропускати школу, а після змагань – на-
здоганяю пропущене і все роблю сама. 
Намагаюся встигати і на тренування що-
дня, і зі шкільними уроками, а ще додат-
ково займаюсь англійською. Встигати 
все здається неможливим, і я не знаю, як 
знайти золоту середину. Мій звичайний 
день – це школа, потім коротенький пе-
репочинок – і на тренування, а вже піс-
ля тренування я сідаю за уроки.

У спорт привели мене мої батьки, 
і завжди були поруч. До карантину вони 
супроводжували мене на всі змагання. 
Інколи всією родиною. Тоді в нас був 

час і погуляти, і по-
бачити щось цікаве. 
Я дуже люблю сво-

їх молодших сестричку й братика. Брат 
Паша завжди просить привезти йому 
медальку. А сестра Рита часто каже, що 
хоче бути схожа на мене. І я цим пи-
шаюсь. В нас п’ять років різниці у віці, 
і вони завжди були ніби удвох. Тому 
і стосунки в нас не завжди рівні: ми 
і побешкетувати разом можемо, і по-
сваритись.

У сім років я прийшла на фехтуван-
ня у спортивну школу «Динамо». Я при-
йшла маленькою беззубою дівчинкою. 
В мене була найменша шпага і найлегша 

гарда. Таких, як я, було ще декілька. Ми 
були такі малі, що просто розбіглися на 
різні кінці доріжки і починали стриба-
ти, боячись наблизитись і вколоти один 
одного шпагою.

Зараз мені майже 13. За цей час зі 
мною відбулось багато чудових речей. 
Я виступала на українських та міжна-
родних змаганнях різних вікових груп – 
дитячих і кадетських. Нещодавно відбу-
лись мої перші командні змагання. Це 
було просто фантастично! Ти відчуваєш 
командний дух, відчуваєш, як усі вболі-
вають за тебе, коли ти фехтуєш. А потім 
вже ти вболіваєш за своїх товаришів по 
команді, коли фехтує кожен із них. Мені 
вдалось розгорнути український прапор 
на першій сходинці змагань в Угорщині. 
І це було неймовірне відчуття для мене, 
тренера і моєї родини. В той день пер-
ше місце серед дівчат здобула я, а серед 
хлопців – друг з моєї команди. І ми вез-
ли додому два золоті кубки.

Вже два роки я тренуюсь у чудового 
тренера Сергія Горецького. Мені з ним 
дуже пощастило. Тренер – важлива лю-
дина в моєму житті. Він вчить мене не 
тільки фехтуванню, але й відношенню до 
спорту, до життя, до інших спортсменів. 
Я дуже ціную його відвертість, його став-
лення до всіх дітей. Він завжди позитив-
ний і усміхнений. В нього особливе по-
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Фехтування на шпагах, 
другий дорослий розряд, 
вихованка дитячо- юнацької 
спортивної школи з фехтування 
«Динамівець».

Перше місце на міжнародних 
змаганнях Олімпічі (м. Сольнок, 
Угорщина), третє місце 
на міжнародних змаганнях 
Олімпічі (м. Будапешт, 
Угорщина), призерка 
чемпіонату України серед 
кадетів (вікова категорія 
16 років), призові місця 
та перемоги на етапах 
всеукраїнської Дитячої ліги 
з фехтування на шпагах 
(2015–2021рр.).

Старша донька в багатодітній 
сім’ї (мама Оксана Анатоліївна, 
тато Олександр Анатолійович, 
брат Павло, сім років, сестра 
Маргарита, сім років).

ТРЕНЕР

Горецький Іван- Сергій 
Сергійович, майстер спорту 
України, чотириразовий призер 
чемпіонатів Європи серед 
кадетів, призер та чемпіон 
кадетських, юніорських та 
дорослих чемпіонатів України 
з фехтування.  
Вихованцями Сергія Горецького 
є учасники національної 
збірної команди юніорів 
України, багаторазові призери 
та чемпіони кадетських 
та юніорських чемпіонатів 
України.
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чуття гумору. Він не кричить, не показує 
агресії. Навіть коли ти помиляєшся, він 
завжди спокійно тобі все пояснить. Але 
лінощі він не любить, особливо в ситуа-
ціях, коли спортсмен може, але лінується.

За кілька років змагань вже знаю 
майже всіх фехтувальників, з якими 
можу зустрітися на змаганнях. Тому пе-
ред змаганнями спочатку я дізнаюсь, 
з ким буде мій бій, і потім намагаюсь 
згадати, що зазвичай ця людина робить, 

які прийоми засто-
совує. Тоді починаю 
уявляти, що я буду 

використовувати у бою з цим спортсме-
ном. Скажімо, якщо суперник зазвичай 
вибирає активні атаки, то я продумую 
найкращий спосіб захисту, щоб перей-
ти потім в контратаку.

Дуже радію усім своїм перемогам, але 
мені важко подолати емоції й під час по-
разки. Після змагань ми з тренером об-
говорюємо мої бої та намагаємось зрозу-
міти, що я робила не так, щоб наступного 
разу виправити помилки.

Спорт – це не тільки перемоги і по-
разки. Це ще й друзі, стосунки, багато 
веселощів. Тож варто насолоджувати-

ТРЕНЕР – ВАЖЛИВА ЛЮДИНА В МОЄМУ ЖИТТІ. 
ВІН ВЧИТЬ МЕНЕ НЕ ТІЛЬКИ ФЕХТУВАННЮ, АЛЕ Й ВІДНОШЕННЮ ДО СПОРТУ, 
ДО ЖИТТЯ, ДО ІНШИХ СПОРТСМЕНІВ.

ся ним, якщо вже зроблено такий вибір.
Певно, кожен спортсмен хоче отри-

мати перемогу на чемпіонаті світу. Хочу 
підкорити найдостойніші п’єдестали – 
світові і олімпійські. Але спочатку я хочу 
здобути право бути частиною збірної ко-
манди України. І для цього я повинна 
тренуватись, ставати кращою, сильнішою 
і більш технічною.

Вже довгий час я мрію стати міжна-
родним суддею з фехтування, щоб за-
йматися улюбленою справою і подо-
рожувати водночас. І разом з тим хочу 
залишатися у великому спорті. Свої пе-
ремоги я присвячую своїй родині і своє-
му тренеру. Бо саме з тренером ми ро-
бимо кожний наступний крок, а родина 
мене підтримує і любить.

Оксана Свистун,  
мама Валерії Свистун:

– Тільки тут і зараз. Саме ця фраза 
передає дух і стан дитини- спортсмена. 
Особливо на змаганнях, якого б рівня 
вони не були.

На перші міжнародні змагання Лєра 
потрапила в 2018 році, коли їй було 9 
років. І зразу Будапешт. До цього були 
тільки всеукраїнські змагання, де вже 
більш-менш знайомі спортсмени, та й 
їх не так багато. А тут зразу 82 маленькі 
дівчинки – і кожна хоче медаль! Після 
першого етапу змагань всі побігли ди-
витись результати. Водять маленькими 
пальчиками по папірцях, шукають свої 
імена. Хто пройшов – радіють, хто ні – 
плачуть. І не просто плачуть – ридають. 
І котяться ті сльози дитячими щічками 
після кожного програного бою. І ти ро-
зумієш, що для них це зараз ціле життя. 
А скільки таких моментів ще буде, доки 
їх характери не загартуються…

Сльози градом лилися і в Лєри. Два 
роки тому ситуація склалась так, що 
Лєрі довелось перейти в іншу команду 
й змінити тренера. Для неї це було дуже 
складно: буквально «руйнувалося все 
життя». Це не було її рішення, і вона не 
розуміла, чому так відбувається. А ми 
не могли їй цього пояснити. Ми не мог-
ли вплинути на ситуацію, що було най-
сумніше.P R E V I E W
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Нам дуже пощастило, що її взяв в ко-
манду її теперішній тренер, Сергій Сергі-
йович. На той час він був нашим другим 
тренером, і його команда, звісно, була 
Лєрі знайома. До того ж, з нею перехо-
дила її подруга Ніка. Ми були дуже пози-
тивно налаштовані і вірили, що все буде 
добре. Але деякі побоювання стосовно 
змін все ж таки були. Тому що тренер – 
це найголовніша людина для спортсме-
на, бо вчить його не тільки фехтуванню, 
але й ставленню до спортивного життя, 
команди, до самого себе.

З перших днів ми побачили, що дітям 
добре в новій команді з Сергієм Сергійо-
вичем. Вони, як кажуть, «спіймали хви-
лю». Зараз я помічаю, що Лєра починає 
бути схожа на нього. Вона стала спокій-
нішою, більш врівноваженою, навіть гу-
мор схожий.

І ось результати їх спільної робо-
ти: перші кадетські змагання. Виявило-
ся, ще та драма! На жаль, через ситуа-
цію з Covid ми не могли бути присутні 
і слідкували онлайн. Я вірю в свою ди-
тину, але ми розуміли, що це зовсім ін-
ший рівень. Що спортсмени старші, де-
які на 4 роки, і більш досвідчені. І Лєрі 
буде нелегко. Пулі, перший бій, другий, 
третій… Можу тільки здогадуватись, що 
переживала донька. Коли вона мені за-
телефонувала, я вже знала: Лєра на п’є-
десталі. Вона була на третій сходинці, 
вперше змагалася і виборола медаль 
у кадетських змаганнях.
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