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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 ліцейінтернат 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.
Література
1.
Бритченко И. Г. Организационные основы взаимодействия спортивного
бизнеса: постановка и последовательное движение к инновационному управлению в
Украине / И. Г. Бритченко, В. Г. Саенко // e-Journal VFU; Секция «Администрация,
управление и икономика». – Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2016. – № 9. – С. 1 –
32.
2.
Гринин В. Г. Основы менеджмента и маркетинга в физической культуре и
спорте : [учеб. пособ.] / В. Г. Гринин, В. Г. Саенко, А. В. Толчева. – Луганск : Издво ЛНПУ имени Тараса Шевченко, 2004. – 304 с.
3.
Дубовой А. В. Применение программ физической культуры и спорта
в региональных учебных заведениях / А. В. Дубовой, В. Г. Саенко // Materialy
IX mezinarodni vedecko-prakticka conference «Dny vedy – 2013». – Dil 36. Technicke vedy.
Telovychova a sport : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. –
S. 75 – 79.
4.
Дубовой В. В. Динаміка розвитку пауерліфтингу в Луганській області
/ В. В. Дубовой, В. Г. Саєнко // Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье
нации в современных условиях : Сб. науч. трудов Х Междунар. науч.-практ. конф. –
Луганск : ОА ЛОО НОК Украины, 2013. – Ч. 1. – С. 84 – 91.
5.
Саенко В. Г.
Оздоровительное
влияние
силовых
упражнений
на ученическую и студенческую молодежь / А. В. Дубовой, В. Г. Саенко // Найновите
научни постижения : Матер. за 9-а междунар. науч. практ. конф. Том 17. Лекарство.
Физическа култура и спорт. – София : "Бял ГРАД-БГ", 2013. – С. 70 – 75.
6.
Саєнко В. Г.
Спортивно-педагогічне
вдосконалювання
зі
східних
єдиноборств : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізичного виховання і спорту]
/ В. Г. Саєнко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Видво ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 432 с.
7.
Saienko V. G. Marketing and management in the field of sports business
/ V. G. Saienko // Proceedings of academic science – 2016 : XI International scientificpractical conference. – United Kingdom : Science and Education Ltd, 2016. – рр. 29 – 35.

