
Львівський державний університет фізичної культури 

 

 

Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств 

 

 

 

 

Зміст професійно-педагогічної діяльності  

тренера з фехтування 

 

Лекція для студентів 4  курсу 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Підготував доцент Шуберт В.С. 

 

 

 

 

 

Львів  

 



 

План 

1. Педагогічна майстерність тренера. 

2. Ефективність професійної діяльності тренера. 

3. Структура і зміст діяльності тренера. 

4. Педагогічна творчість тренера. 

 

Вступ 

     Тренер є головним фігурантом у системі підготовки від новачка до 

спортсмена вищих досягнень. У його обов'язки входить уміння знати і 

розкрити психо-педагогічні закономірності керування процесу і навчання і 

виховання майбутнього спортсмена. Майстерність його повинна проявлятися 

у керуванні діяльністю дитячого спортивного колективу, в організації 

навчально-тренувального процесу.  

     Стрімкий розвиток спорту в світі ставить зростаючі вимоги до особистості 

тренера як керівника і наставника дитячого спортивного руху. Однак, у 

практичні роботі тренерів можна відслідкувати об'єктивні, суб'єктивні 

недоліки. Більшість тренерів починають працювати без спеціальної загальної 

підготовки використовуючи у тренувальному процесі здебільше свої 

практичні знання. Відсутність методики професійного навчання знижує 

загальну базу знань а звідси і ефективність роботу тренера. Усе це вказує на 

актуальність теоретичного і практичного обумовлення освітлення проблем 

педагогічної майстерності тренерів.  

    Педагогічна майстерність тренера - це комплекс вмінь необхідних для 

продуктивного вирішення завдань. Педагогічні вміння – це спосіб дії який 

спирається на сукупність знань, навичок, здібностей які свідомо втілює і 

реалізує тренер у певній педагогічній ситуації.  

    Майстерність тренера  -  це складний процес обумовлений необхідністю 

вирішення багаточисельного ряду, логічних взаємопов'язаних педагогічних 

завдань.  

    Педагогічне завдання має на меті усвідомлення досягнення тренером 

кінцевої мети своєї діяльності і способів вирішення у процесі навчання і 

удосконалення та поєднання з оперативними, тактичними та стратегічними 

завданнями. Вивчення ведучих компонентів у структурі педагогічної 

діяльності дозволяє визначити оптимальну структури знань тренера, виявити 

і класифікувати професійні значущі уміння співвідносно з розвиваючими у 



процесі діяльності педагогічними здібностями і психологічними якостями 

особистості тренера визначаючими особливості творчого рішення 

спортивних і педагогічних завдань, розробити модель індивідуального 

процесу навчання і на цій базі формувати завдання для вихованців. 

    На різних рівнях майстерності тренера головними стають різні компоненти 

структури його діяльності. На цьому шляху виникають питання: 

                - в чому відрізняється логіка вирішення завдань на різних рівнях 

педагогічної  майстерності. 

                - як шукати способи ефективного рішення педагогічних завдань. 

     Практика вказує, що завдання неоднакові за важливістю, способи і часом 

їх вирішення. Отже, у кожному конкретному випадку потрібно спиратися на 

таке завдання вирішення якого забезпечить  досягнення поставленої мети. І 

тільки після цього тренер може розробити правильну тактику і стратегію 

підготовки. 

    Аналіз вказує, що одно із умов  підвищення педагогічної майстерності 

тренера є повна єдність практичної, теоретичної та методичної діяльності для 

забезпечення повних знань. Це передбачає глибоке і різнобічне оволодіння 

теорією і методикою свого види спорту, психо-педагогічними знаннями і їх 

апробацію і перевірку в самостійній тренерській праці за для подальшого 

удосконалення своєї професійної майстерності шляхом самонавчанням. 

Випадіння любої ланки веде до непогодженості у педагогічній системі та 

зниженню ефективності діяльності тренера. 

 

                    Ефективність професійної діяльності тренера. 

Тренер може виконувати свої функції в педагогічній системі, якщо володіє 

професійними знаннями, вміннями і навичками, а також певними 

властивостями особистості. Загальними ознаками професіоналізму в різних 

професіях існують: 

   - володіння спеціальними знаннями про цілі, зміст, об 'єкт і засоби праці. 

   - оволодіння спеціальними вміннями у здійсненні процесу діяльності на 

всіх його етапах: підготовчому, виконавчому, підсумкову. 

   - спеціальні властивості особистості і характеру які дозволять здійснювати 

процес діяльності і досягати певні результати. 

     Ефективність роботи тренера залежить від багатьох факторів: соціального, 

економічного, наукового, організаційного, тощо. Показник ефективності 

діяльності тренера-успішне досягнення мети з більш раціональним 

використанням сил і засобі .Передумови підвищення ефективності діяльності 

тренера є особисті і ситуативні.  



До особистих відносяться:  

 позитивні риси особистості тренера (стійкий інтерес до занять, почуття 

відповідальності), проявлення темпераменту, комунікабельності характеру, 

тактичність, чуткість, вимогливість, справедливість, витримка, рішучість, 

наполегливість, педагогічність і організаційні здібності. І вже сформовані 

особистості передумові допоможуть тренерові проявити стійкість у 

практичному здійсненні мети діяльності і збереження постійності стилю 

роботи.  

 

До ситуативних передумов відносяться: 

чітке розуміння поточних завдань своєї діяльності і діяльності молодих 

спортсменів, достатньо сильні ситуативні мотиви націлені на досягнення 

мети.  

  Ситуативні передумови виникають внаслідок усвідомлення їх появи під 

впливом праці у підготовці до занять і їх проведення, формування передумов  

підвищенням ефективної діяльності тренер залежить від того наскільки добре 

він володіє своїм видом спорту, від його ірудиції, культури, рівня 

педагогічної майстерності і фізичної підготовленості. Тренери по різному 

визначають завдання спортивної майстерності. 

 Для діяльності тренерів високого рівня характерне стабільне позитивне 

відношення до своєї діяльності і така ж система в роботі. Вони вміють 

намітити шляхи їх вирішення і бачать кінцеві результати роботи. Враховують 

вікові особливості, етап, здоров'я, фізичну підготовленість, знають свій вид 

спорту і успішно формують у дітей інтерес до спорту. Раціонально 

використовують час відведений на виконання завдання, діють чітко і 

впевнено. Їм притаманна творчість, ініціатива і хорошого педагогічна 

здібність. Ці тренери самокритично оцінюють результати своєї роботи, 

турбуються не про зовнішній ефект, а про виховний цілеспрямований 

результат своєї праці. Вони вміють контролювати, своєчасно виправляти і 

заохочувати виконавців та об'єктивно оцінювати їх діяльність, не здаватися 

під час досягнення перемогу змаганнях. Педагогічна діяльність таких 

тренерів є виразною, багатою внутрішньо вольовою активністю і 

цілеспрямованістю. У них виразніше проявляються організаційні вміння. 

Вони відрізняються високою вимогою до юних спортсменів, також 

самокритичні і привчають вихованців до правильного режиму навчання та 

праці вміло підбирають найбільш цілеспрямовані прийому дії в роботи. Для 

тренерів середнього рівня майстерності характерно позитивне відношення до 

навчально-тренувального процесу. Вони розуміють свої завдання, відчувають 



певні затруднення для їхньої реалізації. І задовільняються вони самим 

процесом, а не кінцевим результатом. Не завжди усвідомлюють 

послідовність своїх  дій,  не можуть пояснити їх цілеспрямованість, 

використовують у більшій мірі випадкові прийоми і способи дій.  Їм 

подобається живе спілкування з дітьми і процес самої роботи. Раціонально 

розподіляють час відведений на виконання завдань, але діють не впевнено у 

пошуках нових прийомів активізації діяльності юних спортсменів. 

Правильно оцінюють педагогічну ситуацію, але не впевнено використовують 

прийом педагогічного впливу на розвиток самостійності та ініціативи 

підлітків в діяльності деяких таких тренерів переважає мотив ствердження 

своєї переваги над іншими методами демонстрації свої успіхів, приховуючи 

невдачі  і труднощів. Такі тренери із завданням беруться за таку діяльність, 

результатами якої можуть бачити всі не до оцінюючу текучу роботу. Вміють 

вони гарно оформити і піднести результати своєї роботи з елементами 

перебільшення. 

  У тренерів низького рівня майстерності в роботі з юними спортсменами цілі 

не визначені. В основі їхньої діяльності як правило лише тактичні і 

короткочасні завдання. Вони працюють без конкретної перспективи на 

майбутнє, натомість їх робота задовільняються короткими тактичними 

задоволеннями. І тому результат діяльності таких тренерів залежить від 

цілого ряду випадкових факторів. Вони скептично відносяться до 

методичних рекомендації і навчального надбання. Недостатньо уважно 

відносяться до виховання у юних спортсменів почуття особистості 

відповідальності на виконання своїх обов'язків. Витрачають багато сили і 

часу на виконання завдань, діють не впевнено. Зміст своєї педагогічності 

діяльності чітко визначити не можуть. Не вміють налагоджувати контакт з 

окремими дітьми. Деякі їхні переконання виявляються недостатньо діючими 

за відсутність обмежень спортивних і педагогічних здібностей і вмінь. Юні 

спортсмени залишені можливості проявляти свою активність і особистість 

відповідальність виконуючи вимоги тренера. У таких ситуаціях 

адміністративного керування із слабкою роз'яснювальною роботою 

вихованці перетворюються у добросовісного на пасивного виконавця 

тренерської волі, або протестують і вступають у конфлікт з тренером. В 

основі вищого рівня майстерності лежить цілеспрямована і взаємопов'язана 

система знань і вмінь у роботі з юними фехтувальниками. Встановлено, що 

критеріями педагогічної майстерності тренера можуть бути: 

        - якість знань, умінь і навичок та рівень вихованості підлітків. 

        - засоби діяльності тренера які приводять до позитивних результатів.  

До психологічних критерій відноситься: 



       1.стійкісний інтерес до спортивної діяльності. 

       2.спортивних здібностей і творчого відношення до спорту. 

       3.хорошої фізичної підготовки. 

       4.стійкість навичок та вмінь для виконання окремих фехтувальних дій. 

       5.уміння долати труднощі в спортивній діяльності. 

 Визначаючу роль в оцінці майстерності тренера належить до психологічних 

критеріїв. Також психологічними критерієм є рівень сформованості у юних 

спортсменів конкретних спортивних умінь. У цьому критерії відбивається 

ступінь досягнення тренера основної цілі навчання. 

 

Функціональними критеріями майстерності є:  

        1.оволодіння основними свого виду спорту. 

        2.володіння засобами, формами і методами навчання юних спортсменів. 

        3.уміння визначати особливості функціонального етапу організму і 

правильно дозувати навантаження на тренуваннях. 

        4.уміння здібності і характер спортсмена. 

Визначивши роль і місце тренера в педагогічній системі з урахуванням 

критеріїв, можна сформувати вимоги що до діяльності тренера. 

 

Орієнтовний вимоги до педагогічної діяльності тренера 

   Сучасний тренер повинен бути спеціалістом високого рівня, людиною 

високої культури, широкої ірудиції. В центрі уваги тренера постійно повинні 

бути питання виховання і швидкого реагування на негативну поведінку та 

звички (куріння, алкоголь, наркоманія). Важливо не тільки допомоги юному 

спортсменові у досягненні хорошого результату а також проявити любов до 

спортивної діяльності, систематичній праці, розвивати і зміцнювати його 

морально-вольові якості.  

Висока культура тренування. 

   Для формування почуття ініціативи і бази для формування виховного 

процесу. Вона впливає на здатність ефективно організовувати педагогічний 

процес. Сучасний тренер повинен розвивати у юних спортсменів ініціативу і 

самостійність, уміння долати труднощі. 

До структури діяльності тренера можна віднести професіональні функції 

в таких компонентах його діяльності: конструктивні, планово-

проектувальні, організаційні. 

   Прямим проявом конструктивної діяльності тренера є система планування 

учбово-тренувальної роботи і виховної роботи. В організаційний компонент 

входить здатність тренера організувати діяльність спортивного колективу з 



підключенням ініціативи кожного члена колективу на його розвиток. 

Педагогічна творчість тренера. 

  Педагогічна творчість проявляється в умінні підбирати нові способи впливу 

на юних спортсменів, знаходити нові варіанти вирішення педагогічних 

завдань у процесі навчання і виховання, вивчення психології підлітків і 

аналіз власної діяльності, прогнозування труднощів у процесі навчання. У 

педагогічному процесі творчість проявляється в активній діяльності 

протягом якої тренер шукає нові підходи для вирішення педагогічних 

завдань. Свій творчий процес він повинен поєднувати з процесом юних 

спортсменів. Однією із специфічність творчих проблем у діяльності тренера є 

розподіл учбово-тренувального процесу на етапи які створюють динамічну 

систему яка регулюється постійно виникаючими педагогічними завданням, 

що вимагає від тренера вміння оперативного орієнтуватися у змінах 

обставин, аналізувати і приймати відповідні рішення. 

  Мотиви і підгрунтя творчості тренера. Мотиви любої діяльності виражають 

емоціональну  та інтелектуальну потребу людини. У тренера вони 

проявляються в індивідуальних особливостях, сформованих на основі його 

психофізичних і соціальних даних.  

  Мотиви творчості тренера можна розглядати як потяг до самоствердження і 

бажання вирішувати оздоровчі, освітні та виховні завдання, у роботі з 

підлітками. При цьому для початкового тренера характерними є пошуки для 

більш зрілої майстерності-мотивація пізнавання. Цілеспрямований творчий 

характер тренера визначає такі якості його особистості як працездатності, 

добросовісність, акуратність які в цілому  виражають цілу систему мотивів. 

Творча діяльність тренера написана без фантазії, імпровізації, інтуїції і 

натхнення. 

Педагогічна етика і педагогічний такт. 

    Ефективність виховної роботи тренера в більшості визначається тим 

наскільки в нього розвинута педагогічна етика і педагогічний такт. У 

педагогічній етиці моральні якості переступають бути індивідуальною 

справою. Вони вміють в собі суспільну цінність і значущість стають 

необхідною складовою професійних якостей тренера.  

   Поряд з інтелектуальними і психологічними якостями моральні це 

відповідність, справедливість, чесність, скромність та інші. Тренерська 

невпевненість, безпомічність негативно впливає на юних спортсменів. 

Тренер не застрахований  від помилок і неправильних кроків. Але він 

повинен уміти їх визнавати і вибачатися. Це не принижує його достоїнство а 

навпаки переконує підлітків у високих моральних якостях їх наставника. 

   Педагогічна етика тренера це не тільки ввічливість, вихованість, чуткість, 



уважність, тактичність. Це еталон поведінки вихованців. Тактичність та 

вміння дотримуватися слова, стриманість, уміння достойно переживати 

невдачі – все це впливає не тільки на зовнішню поведінку юних спортсменів 

але і на їх моральну свідомість. Таким чином педагогічна етика це коплекс 

моральних норм поведінки, які сприяють морально- педагогічному впливу 

педагога на своїх вихованців. 

Структура навчально-тренувального процесу. 

Навчально-тренувальний процес включає наступні основні етапи.  

1. Формування у підлітків мотивів до навчально-тренувальних занять. 

Вихованці повинні відчувати потребу в знаннях, уміннях, навичках і 

тренуватися з зацікавленістю. У них необхідно з формувати наступні мотиви, 

на систему яких важливо опиратися у навчально-тренувальному процесі; 

2.Ставлення перед вихованцями і усвідомлення ними конкретних завдань, 

проблем, питань. Ефективне керівництво навчально-тренувальним процесом 

передбачає вміння так постановили завдання, проблему, щоб вона стала 

особистим завданням, проблемою для юних спортсменів. 

3.Завершення пізнавальної діяльності і закріплення знань. Воно включає 

вирішення завдань і проблем у тому логічному плані в якому відбувалося 

ознайомлення з новим матеріалом. У процесі подальшого закріплення 

необхідно нові знання включати в нові зв'язки і переносити їх у нову 

ситуацію. Нові знання закріплюються у процесі вправ і повторень. 

4. Застосування знань, навичок та вмінь. Цей етап характерний найбільшою 

самостійністю діяльності юних спортсмені. Основні форми: тренування, де 

важливо застосовують накопичені знання і вміння у тренувальних та 

змагальних поєдинках. 
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