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технічної, тактичної, психічної підготовок) систематично знаходить своє відображення 
у значній кількості науково-методичних публікацій [5. 6]. Водночас питання 
теоретичної підготовки висвітлено фрагментарно [2, 5]. Це стосується, у першу чергу 
структури та змісту системи знань, засобів і методів на різних етапах багаторічної 
підготовки спортсменів із врахуванням характерних особливостей виду спорту, 
кваліфікації, віку та інших особистісних якостей об'єкту формування специфічних 
знань [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретична підготовка має свою 
частку у межах реалізації кожного із інших розділів підготовки спортсменів та повинна 
бути присутньою на усіх етапах їх багаторічного удосконалення [4, 5, 6]. У науково-
методичній літературі спостерігаються дослідження стосовно вирішення окремих 
науково-практичних завдань теоретичної підготовки спортсменів [1, 5]. При цьому 
можна стверджувати про відсутність обгрунтування системи теоретичної підготовки у 
спорті. Це ставить першочергові наукові завдання визначення характерних ознак та їх 
обгрунтування стосовно системи теоретичної підготовки у спорті. 

Зв'язок з науковими темами та планами. Дослідження виконане згідно теми 
2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту» Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. 
та теми «Основи теоретичної підготовки у спорті» Львівського державного 
університету фізичної культури на 2013-2017 рр. 

Мета дослідження: охарактеризувати систему теоретичної підготовки 
спортсменів. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз 
документальних матеріалів, порівняння, класифікації. 

Результати дослідження та їх обговорення. Сформовані авторська концепція та 
модель системи знань спортсменів необхідні для формування якісного рівня 
теоретичної підготовленості спортсменів зі спрямуванням на досягнення основних 
завдань системи підготовки спортсменів, власне систему теоретичної підготовки 
можна представити у вигляді множини взаємопов'язаних елементів та їх взаємодії. 

Система теоретичної підготовки, на нашу думку, містить кілька підходів до її 
класифікації. При характеристиці системи теоретичної підготовки розглянемо кілька 
ознак, що покладені у основу класифікації (рис.). 

Рис. Компоненти теоретичної підготовки у системі підготовки спортсменів. 
Об'єктивним для системи підготовки є те, що до формування спортивної 

майстерності спортсменів долучаються різні соціальні групи та інститути [4]. 
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Таким чином можна зизначити самостійну класифікаційну ознаку теоретичної 
підготовки пов'язану з джерелами та шляхами передачі інформації у навчально-
тренувальному процесі, власне теоретичній підготовці. 

Основними джерелами інформації у спорті можуть виступати виключно ті 
організації чи соціальні інститути, які перебувають у межах спортивної діяльності. 
Незважаючи нате, що значна частина спеціальної інформації для спортсменів 
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підготовки відбувається безпосередньо за погодження тими чи іншими 
організаціями чи соціальними інститутами. 

Широке коло фахівців історії та теорії спорту вказують, що визначальне місце 
у розвитку того чи іншого виду спорту, його еволюції займає міжнародна федерація 
з виду спорту [4]. 

Важливу роль у формуванні та розвитку спорту відіграє діяльність 
національного олімпійського комітету (України). Він бере на себе значну частину 
зобов'язань з проведення просвітницької діяльності серед населення, зокрема у 
частині олімпійської освіти. 

Виділено, також, третю групу джерел, що, на нашу думку, суттєво 
залучаються до організаційно-методичних аспектів теоретичної підготовки у спорті 
на мікрорівні - інші громадські та державні організації. До них віднесено 
громадські спортивні клуби з різних видів спорту, що створюються на місцях, 
фонди з підтримки спорту (Я. Клочкова, Д. Селантьєв, брати Кличко, 
А. Котельник), державні установи (дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані 
ДЮСШ олімпійського резерву, спортивні школи (інтернати), училища фізичної 
культури тощо), навчальні заклади різного рівня акредитації (коледжі, інститути, 
академії, університети), відділення обласних та міських спортивних комітетів тощо. 

Діяльність тих чи інших організації, що стосується створення ефективної 
системи теоретичної підготовки пов'язана не тільки з визначенням раціональних 
змісту та структури спеціальної системи знань для передачі спортсменам у 
навчально-тренувальному процесі. В їх основі також повинно бути покладено 
визначення найбільш ефективних та доступних шляхів передачі інформації. 

Аналітичних огляд теорії та практики спорту вказує на низький рівень 
розробленості цього сегменту системи підготовки спортсменів. 

Беззаперечно [3, 5, 6], що основна частка передачі знань та реалізації 
теоретичної підготовки припадає на тренера. Традиційно фахівцями тренер 
визначається як керуючий елемент персоніфікованої частини системи підготовки 
спортсменів [4]. Власне професійне становлення та спеціальна освіта тренера 
повинна бути пов'язаною з оволодінням прийомами якісної передачі знань у 
навчально-тренувальному процесі [6]. Потужним чинником формування 
особистості спортсмена, що, також, опосередковано впливає на рівень 
підготовленості є сім'я. 

Однієї з першочергових груп для передачі системи знань спортсменів 
виступає література. Поява писемності та її розвиток вказує, що даний шлях 
опосередкованої передачі знань є одним з перших у історичному розгляді. 
Основними конкретизованими напрямами його реалізації вважаємо періодичну 
науково-популярну літературу, науково-методичних видань різного рівня, 
ознайомлення з монографіями, науковими дослідженнями різного рівня (у тому 
числі дисертаційні роботи). 

Опосередкованим шляхом передачі інформації, що історично сформувався у 
XX столітті є телебачення. Загальновідомим є те, що на сьогодні у світі та Україні 
функціонує велика кількість телевізійних каналів державного та приватного 
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підпорядкування. Найбільшою оперативною корекцією та варіативним змістом 
визначаються новини. Дещо в меншій мірі, але з вищим рівнем обґрунтованості 
інформації можна використовувати тематичні телепрограми. Найбільш об'ємним 
опосередкованим шляхом передачі знань вважаємо кінофільми. Відомо, що вони 
мають кілька векторів свого розвитку: художні, документальні, науково-популярні. 
Історично останнім було створено такий опосередкований шлях передачі 
інформації як Інтернет. При цьому значна частина фахівців педагогічки, фізичної 
культури та спорту визначають його перспективність [1, 5, 6]. 

Аналітичний огляд та аналіз даних проведений у межах цієї класифікаційної 
ознаки (джерела та шляхи передачі інформації) вказав на існування групи, яка за 
своєю структурою та специфікою відрізняється від попередніх - «інші». 
Основними варіантами передачі інформації в ній виступають: комп'ютерні ігри 
(інші види ігор), проведення науково- та навчально-методичних семінарів, 
колекціонування, електронні навчальні посібники тощо. 

Наступною ознакою визначено умови теоретичної підготовки. В основу даної 
класифікації покладено підхід, що ґрунтується на об'єктивних критеріях організації 
та забезпеченні умов для теоретичної підготовки спортсменів. Так визначено два 
основних види: організована та стихійна теоретична підготовка. 

Організована теоретична підготовка передбачає, що планування та реалізація 
теоретичної підготовки спортсменів відбувається на основі залучення 
обґрунтованих та перевірених знань з дидактики спорту. На відміну від 
організованої, стихійна теоретична підготовка не містить чітко виражених 
систематизованих ознак. Вона, в більшості є наслідком незапланованих (інколи 
непередбачуваних) зовнішніх впливів на спортсмена зі сторони оточуючих та 
інших джерел інформації. Окремою групою нами визначено знання отриманні 
спортсменами за допомогою самоосвіти. Зазначена форма удосконалення 
теоретичної підготовленості спортсменів характеризується свідомим та активним 
ставленням спортсменів до виконання своїх професійних обов'язків. 

Універсальною виступає така форма як дистанційна теоретична підготовка. 
Вона отримала можливість суттєвого організаційно-методичного розвитку з 
появою та удосконаленням сучасних засобів комунікації. 

Наступною важливою класифікаційною ознакою для обґрунтування 
організаційно-мстодологічний основ теоретичної підготовки виступає її обсяг. 

Узагальнена теоретична підготовка передбачає розгляд (переважно 
поверхневий) розділу теоретичної підготовки або кількох розділів, об'єднаних 
спільною тематикою. Вона може проводитися для кількох груп спортсменів, що 
потребують формування визначеного компоненту системи спеціальних знань. 

Тематична теоретична підготовка передбачає розгляд окремої теми в межах 
визначеного розділу теоретичної підготовки, сегментарна - частини інформаційної 
теми окремого розділу теоретичної підготовки спортсменів на визначеному етапі 
системи багаторічного удосконалення. У свою чергу деталізована - є ґрунтовним 
розглядом спеціальної інформації, що міститься у окремому сегменті 
інформаційної теми розділу теоретичної підготовки. 

Дефініційна теоретична підготовка спортсменів пов'язана із з'ясуванням 
змісту окремих термінів та понять, що використовуються у спортивній ДІЯЛЬНОСТІ ' 

врахуванням специфіки змагальної діяльності у визначеному виді спорту. 
Ще одним чинником, який дозволяє стверджувати про відмінност 

теоретичної підготовки та необхідність її класифікації є період реалізації. 
Нами визначається, що теоретична підготовка може реалізовуватися у трьо) 

основних періодах. Перший з них характеризується тим часовим відрізком, колі 
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особа ще не перебуває у системі багаторічного спортивного удосконалення. У цей 
період зазнає своєї реалізації випереджувальна теоретична підготовка. Наступною 
згідно зазначеної класифікаційної ознаки вважаємо фахову теоретичну підготовку. 
Вона передбачає передачу спеціальної системи знань в процесі занять обраним 
видом спорту впродовж усіх етапів багаторічного удосконалення, на яких 
перебував спортсмен. На нашу думку, власне фахова теоретична підготовка є 
предметом розгляду навчальних програм для ДІОСІІІ, СДЮІІІОР та ІІІВСМ з видів 
спорту. Третім варіантом теоретичної підготовки, що виділений нами з огляду на 
період реалізації є постфахова теоретична підготовка. Вона включає у себе ту 
систему знань (її частину), яку спортсмен набуває після завершення активних 
виступів у виді спорту. 

Об'єктивним чинником для вирішення основних завдань теоретичної 
підготовки виступає кількість спортсменів залучених до безпосереднього процесу 
передачі знань. Визначено, що теоретична підготовка може проводитися з 
залученням різної кількості спортсменів. У порядку збільшення кількості учасників 
виділено види теоретичної підготовки: індивідуальну, групову, командну, загальну. 

Індивідуальна теоретична підготовка реалізовується у двосторонньому 
процесі формування системи спеціальних знань із залученням одного спортсмена. 
Групова теоретична підготовка - передбачає залучення групи спортсменів, які 
поруч з іншими групами є частинами одного спортивного колективу. За цією 
ознакою можна виділити теоретичну підготовку, яка може бути реалізована у 
малих (2-4) та великих групах (5 та більше учасників спортивного колективу). 
Окрім цього виникає потреба у диференціації теоретичної підготовки в залежності 
від того об'єднані ці групи одною спільною ознакою чи ні. Так, у підготовці 
футболістів можна говорити про проведення групової теоретичної підготовки 
окремо для нападаючих та воротарів тощо. 

Командна теоретична підготовка передбачає залучення до процесу 
теоретичної підготовки усього складу спортсменів, що об'єднані у один колектив 
для участі у тренувальній та змагальній діяльності. Спільна теоретична підготовка 
передбачає залучення усієї сукупності спортсменів, які перебувають у визначеній 
спортивній організації, на спортивному об'єкті тощо. 

Теоретична підготовка, як самостійний розділ системи багаторічного 
удосконалення спортсменів містить особливості пов'язані з властивостями 
контролю, що можна визначити як окрему класифікаційну ознаку. 

У випадку розгляду періоду проведення визначено такі традиційні підходи до 
контролю у системі підготовки спортсменів, які передбачають наявність та 
проведення оперативного, поточного, етапного контролю теоретичної підготовки. 
[4]. Попередньо отримані наукові дані стосовно організації та характеристики 
оперативного, поточного, етапного контролю дозволяють включити їх в систему 
теоретичної підготовки. 

За якістю контролю теоретичної підготовки виділено умовний (відсутній), 
частковий (тематичний), комплексний. Умовний (відсутній) контроль теоретичної 
підготовки характеризується спонтанним ознайомленням суб'єктів формування 
знань (тренера, спортивних організацій) з рівнем підготовленості спортсменів без 
наявності чіткої організаційної структури. Частковий контроль характеризується 
систематизованим визначенням рівня підготовленості з обгрунтованими підходами 
до критеріїв контролю. У свою чергу комплексний контроль визначається 
проведенням визначення рівня підготовленості з урахуванням цілісної структури та 
змісту теоретичної підготовки, котра повинна реалізовуватися на визначеному 
етапі системи багаторічної підготовки з обґрунтованими критеріями для 
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спортсменів відповідної кваліфікації. Окрім цього визначено поверхневий та 
поглиблений рівень визначення рівня оволодіння системи спеціальних знань 
спортсменами. Поверхневий рівень передбачає з'ясування теоретичної 
підготовленості без подальшого з'ясування причинно-наслідкових взаємозв'язків 
та корекцп навчально-тренувального процесу за розділом теоретична підготовка. 
Поглиблений передбачає визначення рівня теоретичної підготовленості 
спортсменів із подальшим з'ясуванням причинно-наслідкових взаємозв'язків та 
визначенням оптимальних шляхів корекції навчально-тренувального процесу за 
розділом теоретична підготовка. 

Висновки. Система теоретичної підготовки у спорті включає у себе основні 
компоненти: джерела та шляхи передачі інформації, кількість учасників, період 
реалізації, умови реалізації, контроль та обсяг. 

Компоненти джерела представлені федераціями з виду спорту, НОК та 
іншими громадськими та державними організаціями; шляхи передачі інформації -
безпосереднім та опосередкованим; кількість учасників — індивідуальною, 
груповою, командною та спільною; період реалізації - випереджувальною, 
фаховою та пост фаховою; умови реалізації — організованою, стихійною, 
дистанційною, самоосвітою; контроль - періодом проведення, якістю та обсяг -
узагальненою, тематичною, сегментарною, деталізованою та дефіиіційноіо 
теоретичною підготовкою. 

Перспективи подальших досліджень передбачають обгрунтування 
диференційованих програм теоретичної підготовки. 
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АНОТАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У 
СПОРТІ 
Мар'ян Пітин 

Львівський державний університет фізичної культури 
Система теоретичної підготовки у спорті включає у себе основні компоненти: джерела 

(федерації з виду спорту, НОК та інші громадські та державні організації), шляхи передачі 
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інформації (безпосередній та опосередкований), кількість учасників (індивідуальна, групова, 
командна та спільна), період реалізації (випереджувальна, фахова та пост фахова), умови 
реалізації (організована, стихійна, дистанційна, самоосвіта), контроль (період проведення, 
якість) та обсяг (узагальнена, тематична, сегментарна, деталізована та дефініційна). 

Ключові слова: характеристика, теоретична підготовка, компонент. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ГПЛВТГ V̂ XXV/i Л. JU 
Марьян П И І Ь І Н 

Львовский государственный университет физической культуры 
Система теоретической подготовки в спорте включает в себя основные компоненты: 

источники (федерации по виду спорта, НОК и другие общественные и государственные 
организации), пути передачи информации (непосредственное и опосредованное), количество 
участников (индивидуальная, групповая, командная и совместная), период реализации 
(опережающая, профессиональная и пост профессиональная), условия реализации 
(организованная, стихийная, дистанционная, самообразование), контроль (период проведения, 
качество) и объем (обобщенная, тематическая, сегментарная, детализированная и 
дефиницийнная). 

Ключевые слова: характеристика, теоретическая подготовка, компонент. 

TOTAL CHARACTERISTIC OF THEORETICAL TRAINING SYSTEM IN SPORT 
Marian Pityn 

Lviv State University of Physical Culture 
Theoretical training system in sport includes such main components: sources (sports 

federations, national Olympic committees and other public and governmental organizations), routes of 
information transmission (direct and indirect), number of competitors (individual, group, team and 
common), realization period (proactive, professional and post professional), realization conditions 
(organized, spontaneous, distanced, self-education), control (conduction period, quality) and amount 
(generalized, thematic, segmental, detailed and definitional). 

Key words: characteristic, theoretical training, component 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ БІГУ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ ЮНАКІВ 
РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Дмитро Присяжнюк, Віктор Романенко, Олександр Романенко 
Вінницький державний педагогічний університет 

Імені Михайла Коцюбинського 
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова 

Постановка проблеми. Питання технічної підготовки бігунів на середні і 
довгі дистанції вивчалась багатьма спеціалістам (Макаров А.Н. , 1976, 
Петровськй В.В., 1977, Коробченко В.В., 1976, Артюшенко О.Ф., 2008), щодо 
аналізу техніки спринтерського бігу, та наукових досліджень з питання 
визначення модельних показників техніки бігу обмежена кількість. Ця тема 
вивчалась і аналізувалась Кайтмазовою Є.Н., Тенновим В.П. (1978), Тер-
Ованесяном А.А. 2000). 

Аналізуючи техніку бігу на короткі дистанції , б ільшість фахівців приділяє 
увагу висококваліфікованим спортсменам. Техніку спринтерського бігу юних 
спортсменів на сьогодні досліджено недостатньо, щ о знижує ефективність 
технічної підготовки. Недоліки технічної підготовки і, як наслідок, помилки в 
техніці бігу, заучені у юному віці, важко виправити в подальшому, що в 
кінцевому результаті впливає на спортивні досягнення в короткому бігу. 
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