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Анотація. Спортивна підготовка постійно потребує удосконалення окремих компонентів. Питання теоре-

тичної підготовки висвітлено фрагментарно, що формує основу для вирішення науково-прикладної проблеми з 

обґрунтування теоретико-методологічних основ відповідного розділу системи багаторічного спортивного удо-

сконалення. Мета дослідження: охарактеризувати функції теоретичної підготовки в спорті. Роль теоретичної під-

готовки в рамках системи багаторічного удосконалення спортсменів реалізовується через безпосередню діяль-

ність суб’єкта навчально-тренувальної діяльності та його взаємодії з іншими учасниками цього процесу. Вона 

проявляється в таких функціях: когнітивній, cоціалізуючій, виховній, комунікативній, мотиваційній, гедоністич-

ній, аксіологічній, гностичній, діагностично-коригувальній, інформативній, холістичній, самореалізації, проекту-

вально-конструктивній. 
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Постановка проблеми. У спортивній підготовці постійно удосконалюють окремі її 

компоненти. Розгляд різних розділів підготовки (фізичної, технічної, тактичної, психічної під-

готовок) систематично відображається у науково-методичних публікаціях [2, 3, 4, 11]. Водно-

час питання теоретичної підготовки висвітлено фрагментарно [1, 6]. Це стосується, передусім, 

структури та змісту системи знань, засобів і методів на різних етапах багаторічної підготовки 

спортсменів із урахуванням характерних особливостей визначеного виду спорту, кваліфікації, 

віку та інших особистісних якостей об’єкта формування специфічних знань [5, 7, 9]. 

Це формує низку послідовних науково-практичних завдань, які б могли стати основою 

для вирішення науково-прикладної проблеми з обґрунтування теоретико-методологічних ос-

нов теоретичної підготовки у спорті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість фахівців зазначає, що теоре-

тична підготовка має свою частку в межах реалізації кожного із інших розділів підготовки 

спортсменів та повинна бути наявною на усіх етапах їх багаторічного удосконалення [1, 5, 6, 

7]. У науковій та методичній літературі є дослідження, які стосуються вирішення окремих на-

уково-практичних завдань теоретичної підготовки спортсменів [5, 7, 9]. Проте можна ствер-

джувати, що немає обґрунтування цілісної концепції теоретичної підготовки у спорті. Це ста-

вить першочергові наукові завдання характеристики концепції теоретичної підготовки зага-

лом та її функцій зокрема. 

Зв’язок з науковими темами та планами. Дослідження виконано згідно з темою 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 темою «Ос-

нови теоретичної підготовки у спорті» Львівського державного університету фізичної куль-

тури на 2013−2017 рр. 

Мета дослідження: охарактеризувати функції теоретичної підготовки в спорті. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз документальних ма-

теріалів, порівняння, класифікації.  

Організація дослідження. Дослідження, виконане впродовж 2013 року, передбачало 

проведення обґрунтування функцій та визначення їх змісту в авторській концепції теоретич-

ної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Концепцію теоретичної підготовки у спорті загалом роз-

глянуто в наших попередніх публікаціях [8, 10]. Водночас ґрунтовне розуміння передбачає 

визначення та обґрунтування основних функцій, які виконуватимуться при її реалізації.  

Функції теоретичної підготовки полягають у визначенні ролі теоретичної підготовки в 

рамках системи багаторічного спортивного удосконалення спортсменів, яка реалізується че-



Функції теоретичної підготовки в спорті  41 

рез безпосередню діяльність суб’єкта навчально-тренувальної діяльності та його взаємодії з 

іншими учасниками цього процесу.  

Аналіз особливостей системи підготовки спортсменів, її спрямованість на розв’язання 

основних завдань, які зазначені вище, та інтерпретація з урахуванням науково-теоретичних 

основ теоретичної підготовки дали змогу виокремити такі функції: когнітивну, cоціалізуючу, 

виховну, комунікативну, мотиваційну, гедоністичну аксіологічну, гностичну діагностично-

коригуючу, інформативну, холістичну, самореалізації, проектувально-конструктивну. 

Когнітивна функція теоретичної підготовки передбачає формування здатності до ро-

зумового сприйняття й перероблення зовнішньої інформації, виявляється в активізації пізна-

вальних процесів спортсменів при виконанні завдань навчально-тренувальної діяльності.  

У процесі теоретичної підготовки людина сприймає і переробляє інформацію, приймає 

зовнішні подразники (різного походження) й реалізує рішення, усвідомлено аналізує та об-

ґрунтовує різні варіанти дій, використовує засвоєні знання, навички і вміння, прогнозує мож-

ливі ситуації, удосконалює способи діяльності. Загальновідомим є те, що спортивний досвід 

спортсменів є одним з ефективних чинників забезпечення результативності змагальної діяль-

ності [2, 4]. При цьому поняття «досвід» може визначатися для конкретного спортсмена, якщо 

брати до уваги етапи максимальної реалізації індивідуальних можливостей та подальші. Та-

кож «досвід» можна розглядати через сукупність типових ситуацій, характерних для змагаль-

ної діяльності в тому чи іншому виді спорту. У цьому разі когнітивна функція дає змогу сфо-

рмувати знання надалі на їх основі – уміння та навички у кваліфікованих спортсменів, які, 

можливо, й не перебували у визначених ситуаціях змагальної діяльності. Зазначене вище та-

кож має можливості до реалізації стосовно побутової діяльності, які спортсмени проводять 

поза межами навчально-тренувальної та змагальної діяльності.  

Cоціалізуюча функція ґрунтується на тому, що теоретична підготовка є потужним ін-

струментом соціальної та культурної інтеграції осіб, яка реалізується через безпосередню їх-

ню участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях.  

У ситуаціях, які виникають в спортивній підготовці, спортсменам необхідно постійно 

виконувати роль спортсмена, інструктора, помічника тренера з організаційних, методичних та 

інших питань. Це дає змогу якісно формувати соціальний статус спортсменів та укріплювати 

його з переходом від ранніх до пізніших етапів багаторічного спортивного удосконалення. 

Ця функція визначається процесом засвоєння спортсменом певної системи знань, норм і 

цінностей, які дають можливість йому функціонувати як повноправній ланці суспільства, та 

реалізується як конкретний цілеспрямований вплив у межах теоретичної підготовки або/та 

пов’язаний зі стихійними, спонтанними процесами, що впливають на її формування. 

У концепції теоретичної підготовки соціалізуючу функцію також розглядають у напря-

мі професійної орієнтації. Цей аспект у системі підготовки спортсменів зумовлює професійну 

спрямованість майже на всіх етапах багаторічної підготовки та передбачає набуття таких вла-

стивостей та умінь, які сприяють адаптації до різних видів діяльності у спорті (тренер, суддя 

зі спорту, агент, функціонер тощо). 

Виховна функція реалізується в тому, що знання, яких набувають в процесі теоретичної 

підготовки, дають змогу впливати на свідомість і поведінку людей та ставлять за мету форму-

вання сукупності суспільних цінностей. Це також слід вбачати в забезпеченні переданні но-

вому поколінню досвіду попередніх поколінь, підтриманні наявного суспільного устрою.  

За допомогою планомірної діяльності суб’єктів навчально-тренувального процесу та їх 

взаємодії з іншими учасниками у межах теоретичної підготовки формується діапазон чинних 

соціальних рис, світогляд, визнаються суспільні норми поведінки, ціннісні орієнтації, відбу-

вається підготовка до виконання ними своїх соціальних обов’язків. Також до цієї функції вар-

то зарахувати формування вмінь, пов’язаних із відповідальною й зосередженою працею над 

досягненням індивідуально-можливого спортивного результату та із застосуванням прийомів 

самоконтролю, адаптації спортсменів до систематичності в їхній професійній діяльності, на-

полегливості в подоланні труднощів, сприяння активності й самоактивності. На пізнших ета-

пах системи багаторічного удосконалення теоретична підготовка та її виховна функція може 
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бути пов’язана з конкретизацією та/або переоціненням знань і цінностей, подальшим профе-

сійним самовизначенням.  

Комунікативна функція полягає в реалізації можливостей поліпшення спілкування між 

учасниками навчально-тренувального процесу, що є основою міжособистісних відносин, спо-

собом організації спільної діяльності та методом пізнання людини людиною та/або своєї про-

фесійної діяльності.  

Її реалізація стає можливою завдяки використанню специфічних засобів та методів тео-

ретичної підготовки, її раціональній організації з дотриманням основних принципів. Комуні-

кативна функція може реалізовуватися в декількох напрямах: спортсмен − тренер, спортсмен 

− спортсмен, спортсмен − глядачі (спортивні функціонери, спонсори тощо.). 

На сьогодні до основних вимог успішної професійної діяльності спортсмена належать 

можливості до встановлення ефективних стосунків з іншими спортсменами, адміністрацією 

спортивного клубу (федерації), спонсорами, засобами масової інформації тощо; розширення і 

зміцнення контактів із різними суб’єктами в межах спортивної діяльності. Реалізація комуні-

кативної функції в межах концепції теоретичної підготовки передбачає формування таких 

особистісних рис спортсменів, які дадуть можливість установлювати ділові й емоційні конта-

кти, які забезпечують виконання всіх інших функцій і компонентів його діяльності. До того ж 

цю функцію використовують як при вербальних, так і невербальних засобах комунікації, що 

надзвичайно широко спостерігається в умовах змагальної та тренувальної діяльності спорт-

сменів. 

Мотиваційна функція визначається такою організацією теоретичної підготовки спорт-

сменів, при якій відбувається стимуляція поліпшення індивідуальних (командних) результа-

тів, розвиток відповідальності за виконання своїх функціональних обов’язків, створення ат-

мосфери здорової конкуренції, формування поглиблених мотивів (потреб) навчально-

тренувальної діяльності, що в підсумку поступової цілеспрямованої діяльності зумовить фо-

рмування інтересів як до самовдосконалення, так і до майбутньої професійної діяльності у 

спорті. 

Мотиваційна функція також пов’язана зі спонуканням спортсмена до активності та під-

тримання досягнутого рівня спортивного результату впродовж певного часового відрізка. Цей 

аспект запропонованої функції має особливе підкріплення на етапах підготовки до вищих до-

сягнень та збереження вищих спортивних досягнень. Так, з одного боку, за допомогою теоре-

тичної підготовки можна обґрунтувати періоди стабілізації приростів спортивної майстернос-

ті при переході з молодіжного (юнацького) спорту в спорт дорослих. З другого – маючи при-

клади спортивних «довгожителів» у своєму виді спорту та напрями подальшої професійної 

орієнтації, що відображені у змісті теоретичної підготовки, можна виконати обґрунтовані дії 

особистісного стимулювання діяльності на цьому етапі багаторічної спортивної підготовки. 

У спеціальній науковій та методичній літературі [4] зазначено, що ця функція реалізу-

ється поступово та проходить кілька рівнів: усвідомлення спонуки, «ухвалення мотиву», реа-

лізація мотиву, актуалізація потенційної спонуки, що ставить додаткові вимоги до обґрунту-

вання змісту теоретичної підготовки на різних етапах спортивного удосконалення. 

Гедоністична функція полягає в задоволенні спортсменів від отриманої інформації, ес-

тетичної та емоційної насолоди від сприймання засобів та реалізації методів у процесі теоре-

тичної підготовки та відповідно отриманого результату. 

Одним із необхідних компонентів життєдіяльності людини й відновлювального проце-

су, оновлення її почуттів і думок, процесу, який сприяє швидкому переключенню психоемо-

ційних механізмів, є розваги (ігрова діяльність) і задоволення. Зазначимо [2, 4, 11], що це осо-

бливо необхідно в дитячому та підлітковому віці. Ураховуючи загальну напруженість та фун-

кціональну мобілізацію організму спортсмена, особливо на ранніх етапах багаторічної спор-

тивної підготовки, на яких формуються передумови для ефективної адаптації та подальшого 

вдосконалення спортсменів, потреба в переключеннях є очевидною. 

Основою реалізації гедоністичної функції теоретичної підготовки вважаємо її емоційну 

складову. Характер й ступінь участі емоцій у формуванні системи спеціальних знань зумов-
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люється їхнім впливом на особистість спортсмена який пов’язаний не тільки з їхнім природ-

ним призначенням, а й вторинним продуктом їхнього функціонування, тобто забарвленням 

процесуальної частини та результатом теоретичної підготовки. 

Аксіологічна функція свідчить про здатність накопичення спортсменами в процесі тео-

ретичної підготовки суспільних та особистісних цінностей і їхнього впливу на спосіб мислен-

ня й поведінку суб’єктів навчально-тренувальної діяльності. Сукупність усталених цінностей 

та орієнтацій, що передбачаються в межах теоретичної підготовки, утворює базу свідомості, 

що забезпечує певну наступність культури та мотивацію поведінки спортсмена.  

Аксіологічна функція теоретичної підготовки спортсменів проявляється в можливості 

обґрунтованого оцінювання спортивної діяльності, її окремих аспектів, досягнень, формуван-

ні соціальних відносин у цій діяльності.  

Загальноприйнятим вважають твердження, що розвинені ціннісні орієнтації − ознака 

зрілості особистості, показник його соціальності, зовнішньої та внутрішньої узгодженості 

особистості [4]. Власне теоретична підготовка поруч з досягненням індивідуально-можливого 

спортивного результату передбачає повноцінне формування особистості спортсмена. 

Гностична функція передбачає формування здібності до вивчення й оцінювання досві-

ду управління основними процесами у спортивній діяльності, застосування спортсменами 

цього в практиці власної діяльності, аналізом власного досвіду, а також досвіду своїх колег, 

постійній самоосвіті та підвищенні кваліфікації. Визначається здібностями спортсменів до 

виконання аналітичної діяльності, яка містить поглиблений усвідомлений психолого-педаго-

гічний аналіз різних сторін багаторічного спортивного удосконалення на усіх рівнях його 

структурної організації як цілісної педагогічної системи. Функція дає змогу спортсменам у 

межах своєї діяльності виявляти причинно-наслідкові зв’язки у процесі формування знань та 

навчально-тренувальному процесі з урахуванням умов та цільово-результативної спрямова-

ності діяльності в галузі фізичної культури та спорту. 

Гностична функція реалізується через визначення умов, шляхів і засоби підвищення ре-

зультативності змагальної діяльності та ефективності навчально-тренувального процесу; ана-

ліз використання методики формування понять, що регламентуються специфікою виду спор-

ту та етапом багаторічного спортивного удосконалення; аналіз ефективності використання 

навчально-методичного комплексу, матеріально-технічного забезпечення з позиції інтенсифі-

кації їх використання в процесі удосконалення спортивної майстерності; прогнозування роз-

витку навчально-матеріальної бази, перспектив розвитку виду спорту; вивчення передового 

досвіду з формування та забезпечення чинників результативності змагальної та тренувальної 

діяльності; отримання інформації з різних джерел наукових знань, що сприяє засвоєнню сис-

теми спеціальних знань спортсменів. 

Діагностично-коригувальна функція виявляється у з’ясуванні причин ускладнень, які 

виникають у спортсменів під час навчально-тренувальної та змагальної діяльності та в супут-

ніх сферах діяльності, виявленні прогалин у знаннях і вміннях, особистісному становленні та 

виробленні на цій основі коригувальних дій, спрямованих на усунення недоліків. 

Важливою стороною системи підготовки спортсменів є здатність суб’єктів її діяльності, 

учасників персоніфікованої підсистеми підготовки спортсменів до розпізнання та усвідом-

лення рівня компетентності й засвоєнності спортсменами спеціальної системи знань. 

Діагностично-коригувальна функція теоретичної підготовки тісно пов’язана з контро-

лем, що передбачає визначення рівня досягнень окремого спортсмена на конкретному етапі 

багаторічного спортивного удосконалення. Водночас застосування лише функції контролю 

надає нам дані, які повинні мати об’єктивний характер та не передбачають подальшої оброб-

ки та аналізу, що покладені в основу запропонованої діагностично-коригувальної функції те-

оретичної підготовки. 

Теоретична підготовка як невід’ємна складова спортивного удосконалення спортсменів 

за допомогою реалізації діагностично-коригувальної функції визначає оптимізацію засобів та 

методів для досягнення спортсменами стану оптимальної мобілізації резервних можливостей, 

формуванні необхідного рівня його активності, концентрації та спрямованості пізнавальних 

процесів на досягнення поставленої мети (спортивного результату). 



44  Мар’ян ПІТИН 

Інформативна функція передбачає передавання, отримання, здійснення оптимального 

пошуку та максимальну ефективність залученої до безпосередньої діяльності спортсменів не-

обхідної інформації. Забезпечує виконання основних завдань процесу теоретичної підготовки, 

пов’язаних із формуванням системи спеціальних знань спортсменів на різних етапах багато-

річного удосконалення та сприяння досягненню найвищого індивідуально-можливого спор-

тивного результату.  

У сучасному суспільстві інформація загалом набуває нових рис та визначається як ме-

ханізм передачі соціального досвіду в різних галузях діяльності людини. Ця функція реалізу-

ється у вигляді поліструктурних та складних знакових систем, разом із дефініціями і словот-

вірними механізмами, графічними символами й науковими формулами, сленгами у видах 

спорту, спеціально створеними об’єктами накопичення, зберігання та ретрансляції інформації 

(інформаційні ресурси, плакати, науково-популярна та наукова література, спеціалізовані 

спортивні періодичні видання тощо).  

Водночас потрібно зазначити, що теоретична підготовка повинна бути не тільки акуму-

ляційною базою інформації стосовно соціального досвіду, накопиченого у спорті, а й як засо-

бом її активної переробки, відбору саме тієї інформації, що необхідно спортсменам відповід-

но до етапів багаторічної спортивної підготовки та специфіку виду спорту (змагальної діяль-

ності).  

Холістична функція пов’язана із здатністю системного внесення різноманітності, ство-

рення комфортних умов, сприятливої атмосфери для формування нового, відмінного від по-

переднього рівня спортивної майстерності спортсменів та її умовно окремого компонента − 

теоретичної підготовленості. 

В умовах навчально-тренувального процесу в різних видах спорту (їх групах) часто 

спостерігається ситуація, за якої відбувається стабілізація використання тих чи інших засобів 

тренування, що своєю чергою може призвести до виникнення монотонії та, відповідно, при-

зупинення адаптаційних процесів організму спортсменів. Особливо гостро вона проявляється 

в теоретичній підготовці спортсменів, про що свідчать проаналізовані нормативно-правові 

документи системи підготовки спортсменів [9]. 

Отже, холістична функція, реалізована через системне й обґрунтоване урізноманітнення 

засобів і методів теоретичної підготовки, адаптацію їх структури та змісту до конкретних 

умов навчально-тренувального процесу, етапу багаторічної підготовки, на якому перебувають 

спортсмени, їхніх вікових особливостей сприйняття та мисленнєвої діяльності, повинна запо-

бігти монотонії, яка на сьогодні наявна в реалізації теоретичної підготовки. 

Самореалізації − це одна з основних функцій теоретичної підготовки, що виявляється в 

реалізації спортсменами своїх можливостей, самоактуалізації, задоволенні прагнення людини 

до найбільш повного виявлення й розвитку можливостей і здібностей, формування внутріш-

ньої активної тенденції розвитку себе, прагнення досягнути результату, на який спортсмен 

об’єктивно може претендувати. 

Більшість сучасних дослідників соціальних явищ зазначають про оновлену ідею цивілі-

зованого суспільства, що визначає вищим гуманістичним змістом різних видів діяльності (у 

тому числі спорту) розгляд особистості як цілісної розвивальної системи, визначення її місця 

в сучасному світі, створення умов для розвитку сутнісних сил особистості та її потенціалу [4]. 

Водночас будь-які впливи в системі підготовки спортсменів усвідомлюються через його 

особистісний стан, особистісний досвід, ціннісні орієнтації, потреби, прагнення до самовира-

ження, самовдосконалення. 

Функцію самореалізації розглядають як потребу спортсмена, його безпосередню діяль-

ність та як об’єктивний і суб’єктивний результат цієї діяльності. Іншим аспектом є універсаль-

на особистісна здатність до виявлення, розкриття та опредметнення своїх сутнісних сил, що 

містить планування засобів і методів досягнення основної мети тренувальної діяльності. 

Якісними характеристиками результатів реалізації функції самореалізації теоретичної 

підготовки можуть бути досягнення самостійності у здатності до планування, регулювання, 

цілеспрямованості своєї діяльності у спорті, регулювання та планування своєї автономної по-
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ведінки, саморегуляції в межах міжсуб’єктної взаємодії персоніфікованої частини системи 

підготовки спортсменів; концентрації креативних зусиль, творчості в діяльності, незалежності 

в судженнях і відповідальності за свої дії і вчинки. 

Проектувально-конструктивна функція полягає в передбаченні й проектуванні свого 

життя в межах спортивної діяльності та спортивного колективу, а також формуванні власної 

діяльності й поведінки, перспективному вирішенні конкретних індивідуальних оздоровчих, 

освітніх, виховних характеристик, які повинні бути розвинуті в особистості, встановленні об-

сягу і змісту видів спортивної діяльності, методичній розробці окремих напрямів у власній 

спортивній діяльності. 

Ця функція також пов’язана з конструктивною координацією навчально-тренувальної 

діяльності, за якої будь-яку частину організації неможливо ефективно планувати, якщо це ро-

бити незалежно від інших одиниць цього рівня. Тобто реалізація теоретичної підготовки по-

винна містити об’єктивну змістовну узгодженість із іншими розділами системи підготовки. 

Спортсмени, включаючись у процес імовірнісного проектування, оцінюють майбутні 

події змагальної діяльності та навчально-тренувального процесу через призму здобутого дос-

віду та, зокрема, системи спеціальних знань, що передається їм у процесі теоретичної підго-

товки. Отже, з підвищенням ефективності теоретичної підготовки зростає якість та кількість 

вирішуваних завдань у безпосередній діяльності спортсменів. 

Реалізація проектувально-конструктивної функції теоретичної підготовки формує такі 

вміння спортсменів:  

 планувати хід засвоєння інформації відповідно до можливості реалізації поставлених 

завдань і передбачати кінцеві результати роботи на кожному етапі та в системі підготовки за-

галом;  

 відбирати інформацію відповідно до формування понять, рівня підготовленості та 

індивідуальних особливостей; 

 використовувати засоби формування понять відповідно до методів; 

 активізувати пізнавальну діяльність із засвоєння спеціальної інформації; 

 правильно реагувати на природні ситуації навчально-тренувального процесу та зма-

гальної діяльності, що виникають; 

 оперативно реагувати на ситуацію і вносити, за погодженням з тренером, зміни в ме-

тодику власної підготовки. 

Висновок. Фрагментарне висвітлення питань теоретичної підготовки в науковій та ме-

тодичній літературі в поєднанні з відносною самостійністю цього розділу в системі багаторіч-

ного удосконалення спортсменів утворили важливу науково-прикладну проблему обґрунту-

вання її теоретико-методичних основ. Відображенням цього є обґрунтування концепції теоре-

тичної підготовки та зокрема її функцій. 

Роль теоретичної підготовки в рамках системи багаторічного спортивного удоскона-

лення спортсменів, яка реалізовується через безпосередню діяльність суб’єкта навчально-

тренувальної діяльності та його взаємодії з іншими учасниками цього процесу. Вона проявля-

ється у таких функціях: когнітивній, cоціалізуючій, виховній, комунікативній, мотиваційній, 

гедоністичній, аксіологічній, гностичній, діагностично-коригувальній, інформативній, холіс-

тичній, самореалізаційній, проектувально-конструктивній. 

Перспективи подальших пошуків у цьому напрямі передбачають визначення сукуп-

ності засобів та методів теоретичної підготовки із урахуванням охарактеризованих функцій. 
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Аннотация. Спортивная подготовка постоянно требует усовершенствования отдельных 

ее компонентов. Вопросы теоретической подготовки освещены фрагментарно, что формирует 

основу для решения научно-прикладной проблемы по обоснованию теоретико-методологи-

ческих основ соответствующего раздела системы многолетнего спортивного совершенствова-

ния. Цель исследования: охарактеризовать функции теоретической подготовки в спорте. Роль 

теоретической подготовки в рамках системы многолетнего совершенствования спортсменов 

реализуеться через непосредственную деятельность субъекта учебно-тренировочной деятель-

ности и его взаимодействия с другими участниками этого процесса. Она проявляется в таких 

функциях: когнитивной, cоциализирующей, воспитательной, коммуникативной, мотивацион-

ной, гедонистической, аксиологической, гностической, диагностически-корректирующей, ин-

формативной, холистической, самореализации, проектно-конструктивной. 
 

Ключевые слова: спорт, теоретическая подготовка, функции, характеристика. 
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FUNCTIONS OF THEORETICAL TRAINING  

IN SPORTS 
 

Maryan PITYN 
 

Lviv State University of Physical Culture,  

Lviv, Ukraine 
 

Abstract. Sports training permanently needs certain improvements of its components. 

Theoretical training issues are elucidated in a fragmentary way, thus creating the basis for the 

solution of scientific and applied problems of theoretical and methodological foundations for the 

relevant section of longterm sports perfection. The goal of the research is to characterize the 

functions of theoretical training in sports. The role of theoretical training within the longterm system 

of atheletes’ improvement, which is realized through direct activities of the subjects of educational 

and training activity and its cooperation with other participants of this process is implemented 

through the following functions: cognitive, socializing, educational, communicative, motivational, 

hedonistic, axiological, gnostic, diagnostic and corrective, informative, holistic, self-fufliment and 

constructive.  
 

Keywords: sport, theoretical training , functions, characteristics. 
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