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ЗДМУ з аеробіки (216 год.) засоби фітнесу використовують більш широко: танцювальна аеробіка, стретчинг, кросфіт, фітбол,
пілатес, каланетика, TRX-вправи.
Перспективи подальших розробок: визначити вплив різновидів фітнесу на покращення функціональної асиметрії
силових можливостей студенток медичних вищих навчальних закладів.
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Сутула В.О., Шутєєв В.В.
Харківська державна академія фізичної культури
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТРЕНЕРА І СПОРТСМЕНА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
Мета: З’ясувати значущість факторів, які безпосередньо не пов’язані з тренувальними навантаженнями, а
відображають взаємозв’язок тренера і спортсменом. Матеріал і методи: Для досягнення поставленої мети було
проведене анкетне опитування студентів ХДАФК. Результати: Проведені дослідження показали, що виділені фактори
впливу на тренувальний процес, які напряму не пов’язані з фізичними навантаженнями, а відображають лише
взаємозв’язок тренер-спортсмен, знайшли загальну підтримку у спортсменів всіх спеціалізацій, які приймали участь в
дослідженні. Висновки: 79,3 % спортсменів, які приймали участь в дослідженні, акцентували увагу на необхідності
проведення регулярних тренувань спільно з більш кваліфікованими спортсменами, більшість з них відмітили
необхідність запрошення на тренування провідних спортсменів для проведення майстер-класу, а також відзначили
важливість створення в тренувальному процесі конкурентних умови для кращого виконання спортсменами вправ
змагального характеру.
Ключові слова: тренер, спортсмен, тренувальний процес, авторитет тренера, взаємовідносини,
особистість.
Цель: Выяснить значимость факторов, которые непосредственно не связаны с тренировочными нагрузками,
а отражают взаимосвязь тренера и спортсмена. Материал и методы: Для достижения поставленной цели было
проведено анкетный опрос студентов. Результаты. Проведенные исследования показали, что выделенные факторы
влияния на тренировочный процесс, которые напрямую не связаны с физическими нагрузками, а отражают лишь
взаимосвязь тренер-спортсмен, нашли общий поддержку у спортсменов всех специализаций, которые принимали
участие в исследовании. Выводы. 79,3% спортсменов, принимавших участие в исследовании, акцентировали внимание
на необходимости проведения регулярных тренировок совместно с более квалифицированными спортсменами,
большинство из них отметили необходимость приглашения на тренировку ведущих спортсменов для проведения
мастер-класса, а также отметили важность создания в тренировочном процессе конкурентных условия для лучшего
выполнения спортсменами упражнений соревновательного характера.
Ключевые слова: тренер, спортсмен, тренировочный процесс, авторитет тренера, взаимоотношения,
личность.
Abstract. Aim: To find out the significance of factors that are not directly related to the training load, but reflect the
relationship between the trainer and the athlete. Material and methods. A questionnaire survey of students was conducted to
achieve the goal. Results. The conducted studies showed that the selected factors of influence on the training process, which are
not directly related to physical activity, but reflect only the relationship of the trainer-athlete, found general support from athletes of all
specializations that participated in the study. Conclusions. 79.3% of the athletes who participated in the study emphasized the need
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for regular training with more qualified athletes, most of them noted the need to invite leading athletes to train for the master class,
and noted the importance of creating a training the process of competitive conditions for the best performance by sportsmen of
competitive character.
Key words: trainer, athlete, training process, coach authority, relationship, personality.
Вступ. Пізнання закономірностей впливу занять спортом на особистість спортсменів має велике науково-практичне
значення для теорії і практики спортивної підготовки [3, 4, 6]. Сучасні дослідження у цій області зосереджені на вивченні
впливу якостей особистості спортсменів на їх сумісну діяльність [1, 7, 9] на вивченні умов успішної самореалізації
особистості спортсмена в тренувальній та змагальній діяльності [2, 8 ]. Значна увага в дослідженнях приділяється також
вивченню проблеми взаємовідносин тренера і спортсмена [5, 12,11].
Разом з тим, результати попередніх досліджень свідчать про те, що в узагальненому рейтингу факторів, які
впливають на особистість спортсменів, на думку лише 10,6% спортсменів та 12,0% тренерів, які приймали участь в
дослідженні, «авторитет тренера» є визначальним [10].
Мета дослідження. З’ясувати значущість факторів, які безпосередньо не пов’язані з тренувальними
навантаженнями, а відображають взаємозв’язок тренера зі спортсменом.
Матеріал і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було проведене анкетне опитування студентів
ХДАФК (n=250). У процесі дослідження використовувалась анкета закритого типу. Питання які були в анкеті в узагальненому
вигляді представлені в таблиці 1.
Завдання дослідження. 1. Виділити фактори які відображають взаємозв’язок тренер-спортсмен.
2. Оцінити значимість факторів впливу на тренувальний процес, які напряму не пов’язані з фізичними
навантаженнями, а відображають лише взаємозв’язок тренер-спортсмен.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати дослідження представлені в таблиці 1, в якій питання
ранжовані по результатах узагальнених відповідей. Вони свідчать про наступне.
Переважна більшість спортсменів (79,3%) вважають доцільним регулярно проводити тренування спільно з більш
кваліфікованими спортсменами (табл. 1, питання 1). Цей показник найбільш значущій для спортсменів, які займаються:
легкою атлетикою (92%), важкою атлетикою, боксом, східними одноборствами (91%), плаванням (89%), гімнастикою (86%),
різними видами боротьби (84%), а відносно найменш значущий виділений фактор для спортсменів які займаються футболом
(53%) лижним спортом та велоспортом (64%).
Друге місце у рейтингу значимості факторів, які впливають на якість підготовки спортсменів, є необхідність
регулярного інформування спортсменів про зміни, які відбуваються в їх підготовленості (78,7%). Як показали результати
дослідження цей фактор найбільш значущий для спортсменів, які займаються різними видами боротьби (93%), лижним
спортом і велоспортом (89%), легкою атлетикою (87%), важкою атлетикою, боксом, східними одноборствами (86%),
плаванням (83%). Виділений фактор найменш значущий для спортсменів, які займаються футболом (49%).
Третє місце в умовному рейтингу значимості факторів, представленому в таблиці 1, займає фактор пов’язаний з
зацікавленістю спортсменів майстер-класами, які можуть проводити провідні спортсмени (узагальнений показник складає
76,8%) . Найбільш важливий даний фактор для легкоатлетів (96%) та спортсменів які займаються важкою атлетикою,
боксом, східними одноборствами (95%), а найменш значущий для футболістів (57%) та спортсменів які займаються лижним
спортом і велоспортом (58%).
Результати дослідження також показали, що 66,8% спортсменів вважають, що тренер повинен роз’яснювати
спортсменам стратегію побудови річного тренувального циклу (питання 4, узагальнений рейтинг 66,8%). На даний фактор
звернули увагу 100% спортсменів, які займаються легкою атлеткою; 78% спортсменів, які займаються важкою атлетикою,
боксом, східними
одноборствами, 75% спортсменів які займаються різним видами боротьби. Цей фактор отримав найменший
рейтинг у гімнастів (47%) та у спортсменів, які займаються ігровими видами спорту (48%).
В умовному рейтингу значимості факторів, які впливають на якість підготовки спортсменів, фактор «створення в
тренувальному процесі конкурентних умов для кращого виконання спортсменами вправ змагального характеру» займає
п’яте місце (64,5%). Він найбільш значущий для легкоатлетів (88%), а найменш значущий для футболістів (47%).
Висновки.
1. Проведені дослідження показали, що виділені фактори впливу на тренувальний процес, які напряму не пов’язані
з фізичними навантаженнями, а відображають лише взаємозв’язок тренер-спортсмен, знайшли загальну підтримку у
спортсменів всіх спеціалізацій, які приймали участь в дослідженні.
2. 79,3 % спортсменів, які приймали участь в дослідженні, акцентували увагу на необхідності проведення
регулярних тренувань спільно з більш кваліфікованими спортсменами. 76,8% з них відмітили необхідність запрошення на
тренування провідних спортсменів для проведення майстер-класу. 64,5% респондентів відзначили важливість створення в
тренувальному процесі конкурентних умови для кращого виконання спортсменами вправ змагального характеру.
Перспективи подальших розвідок. У подальшому планується більш детально дослідити особливості
взаємозв’язку тренер-спортсмен.
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1

№
п/п

Плаван-ня

n=35

важка атлетика, бокс,
східні одноборства

95

86

56

59

73

51

69

73

47

58
75
61
86
Чи потрібно спортсменам роз’яснювати стратегію побудови річного тренувального циклу?

89
83
64
93
Чи потрібно запрошувати на тренування провідних спортсменів для проведення майстер-класу?

88

87

79

86
64
89
76
84
91
Чи потрібно регулярно доводити до спортсменів інформацію про зміни, які відбуваються в їх підготовленості?

лижний спорт,
вело-спорт

64
47
54
69
48
75
78
Чи потрібно створювати в тренувальному процесі конкурентні умови для кращого виконання спортсменами вправ змагального характеру?

57

49

53

гімнастика фітнес,
спортивні танці

100

96

87

92

Фут-бол

волейбол,
Бороть-ба
баскетбол
дзюдо, самбо
гандбол,
теніс, бадмінтон
n=6
n=42
n=10
n=10
n=9
n=26
n=10
Питання (округлені результати відповідей «так» виражені в %)
Чи потрібно проводити тренування спортсменів спільно з більш кваліфікованими спортсменами?

Легка атлетика

Значущість деяких факторів, які впливають на якість підготовки спортсменів
Види спорту

64,5

66,8

76,8

78,7

79,3

Узагаль-нені
відповіді

Таблиця 1

