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Процес поєднання штучних умов руху з природними умовами діяльності створює 
людині середовище для спокійного життєзабезпечення і творчості, а його порушення, 
навпаки – безлад і гальмування розвитку забезпечувальних обставин. З початком 
бойових дій у 2014 році економічний розвиток суб’єктів господарювання в Луганській 
області загальмувався і зазнав значних втрат за всіма напрямками суспільних відносин 
у регіоні, що вважався у державі як промислово розвинений. Ця подія, що виникла 
несподівано і не могла бути передбачена, відбилася також і на соціальних сферах, де 
своє чинне місце займає сфера фізичної культури та спорту. Було миттєво втрачено 
спортивні споруди та інвентар, а фахівці і спортсмени залишили обжиті місця побуту, 
тренувальні бази та спортивні майданчики, що мають належне обладнання для 
проведення змагань. Проте, незважаючи на таке, як для держави в цілому, так і для 
кожного регіону на той час залишилось стратегічним завдання організації належної 
підготовки вітчизняних спортсменів до XXXI літніх Олімпійських ігор (серпень 
2016 року) та XV літніх Паралімпійських ігор (вересень 2016 року) в Бразилії. Це був 
напевне найтяжчий олімпійський макроцикл (2013-2016) для спортивних функціонерів 
та тренерів області за часів Незалежної України. Незважаючи на таке становище, що 
сприймається оточенням як скрутне, у 2016 році було отримано певні здобутки, що 
очікують висвітлення. 

Мета дослідження – висвітлення досягнень сфери фізичної культури і спорту 
Луганської області у 2016 році та надання рекомендацій щодо їх поліпшення у 
наступних роках. 

Стан функціонування сфери фізичної культури і спорту Луганської області по 
положенню на 2016 рік продовжив свій рух і за організаційно-управлінською, і за 
науково-методичною, і за змагальною складовими. Він наступний.  

Спортивний рух забезпечувався Луганським обласним відділенням Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, трьома обласними 
відділеннями фізкультурно-спортивними товариствами – «Спартак», «Колос» та 
«Україна». Окрім того, продовжували свою діяльність шість комунальних установ, 
21 районна і міська дитячо-юнацька спортивна школа, Луганський обласний ліцей-
інтернат фізичної культури та спорту. Загальна кількість спортсменів, які 
продовжувати удосконалювати майстерність у цих фізкультурно-спортивних закладах 
становила 7631 чол. В межах України, континенту та світу участь у змаганнях в 
2016 році спортсменів Луганської області забезпечила наступні спортивні здобутки: 
було завойовано 1055 медалей різного ґатунку, серед яких: 60 – на чемпіонатах Європи 
та світу; 42 медалі – на кубках Світу, 945 медалей на чемпіонатах та кубках України. З 
області до складу олімпійської збірної команди України увійшло 11 спортсменів, а до 
основного складу збірної команди України – 186 осіб. 



Науковцями Луганської області продовжено здійснення науково-методичного 
забезпечення організації підготовки спортсменів в різних видах спорту. Але більш 
досяжними залишаються ті види спорту, зусилля в яких пов’язуються з індивідуальним 
виступом спортсмена без залучення для цього спеціально обладнаних ігрових 
майданчиків. Використовуються рекомендації фахівців в єдиноборствах [6], силових 
видах спорту [5], зокрема в пауерліфтингу [4], та ін. Незважаючи на ряд обмежень, що 
виникли, економічна ситуація досліджуваного регіону та сучасний розвиток спорту в 
середовищі ринкових відносин вимагає переходу на інноваційні засоби управління, від 
чого спортивні здобутки могли б бути кращими. Рекомендації щодо застосування 
інструментарію менеджменту та маркетингу в фізичній культурі та спорті є, і вони 
представлені в розробках авторів [1, 2, 7]. Їх зміст визначається. 

обранням концепції розвитку фізичної здатності спортсмена відповідно до 
профільного виду спорту і галузі фізичної культури; 

змістовністю методично вивіреної програми тренування; 
педагогічними засобами доведення знання і навички до вихованця; 
ресурсом фінансового та матеріального забезпечення тренувального процесу. 
Висновки. В умовах негараздів, в яких повинні діяти спортсмени Луганської 

області, що вимушено переміщені на тривалий час в інші місцевості, на перший план 
висуваються питання про повернення спортсменів із стану тривожності, в стан 
психологічної стійкості. Підвищенню психологічного балансу спортсменів сприяє 
також забезпечення їх всім необхідним як для побуту та комфортної життєдіяльності, 
так і для реалізації тренувальних програм під час підготовки до відповідальних 
міжнародних змагань. 
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