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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Система професійної підготовки фахівців, у тому числі й фахівців 
галузі фізичного виховання та спорту, розвивається згідно з вимогами 
сучасних соціально-економічних умов. Нині суспільство з ринковою 
економікою, що постійно розвивається, вимагає підготовки 
конкурентоспроможних фахівців, здатних творчо, самостійно мислити, 
швидко пристосовуватися до змін, що відбуваються в навколишньому 
середовищі країни, готових до виконання своїх обов’язків у майбутній 
професійній діяльності. Реальні потреби сучасного суспільства у 
фахівцях з високим рівнем опанованих теоретичних знань, сформованих 
умінь та навичок майбутньої професійної діяльності змінюють напрямки 
організації підготовки фахівців різних галузей спорту.

Удосконалення професійної підготовки фахівців із різних галузей 
спорту досліджували такі вчені, як В. Бальсевич, 1989-1998; Л. Волков, 
2012; О. Демінський, 2001; Ю. Железняк, 2001; Є. Ільїн, 1987; 
А. Кузьминський, 1997; Л. Матвеєв, 2014; М. Озолін, 2004; В. Платонов, 
2004; Л. Сущенко, 2003; Ж. Холодов, 2003; О. Шинкарук 2011; та ін. 
Проте питання, пов’язані зі змістом професійно-педагогічної діяльності 
тренера з легкої атлетики не знайшли достатньо глибокого вивчення і 
потребують конкретизації.

Завдання дослідження -  виокремити і конкретизувати професійно- 
педагогічні знання і вміння тренера з легкої атлетики та розглянути їх 
зміст.

Значна кількість знань, зокрема теоретико-практичні й методичні, є 
передумовою інтелектуальних і практичних умінь і навичок та повною 
мірою не забезпечують ефективності професійної діяльності тренера. 
Професійна компетентність як якість особистості відображає не стільки 
рівень знань фахівця, скільки вміння ці знання застосовувати на 
практиці, у новій ситуації, моделювати їх для досягнення високих 
результатів у діяльності. Тому у структурі професійної компетентності 
фахівця будь-якої галузі, зокрема і тренера з легкої атлетики, значну 
позицію займають уміння.
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Професійну підготовку у сфері фізичної культури і спорту вивчали 
науковці І. Іваній, 2015; Л. Сущенко, 2003; Ж. Холодов, 1996;
Н. Тимчишина, 2008, А. Якимов, 2003 та ін.

Професійно-педагогічні підготовка, підкреслював І. Іваній, -  це 
сукупність послідовних дій, частина з яких може бути автоматизованою 
(навички), які засновані на теоретичних знаннях і спрямовані на 
вирішення завдань формування та розвитку особистості спортсмена. Таке 
розуміння сутності професійно-педагогічних умінь підкреслює важливу 
роль знань у формуванні готовності майбутніх тренерів до професійної 
діяльності, єдність теоретичної і практичної підготовки, багаторівневий 
характер умінь (від репродуктивних до творчих) і можливість їх 
удосконалення у процесі професійної діяльності. Також це дає змогу 
зрозуміти внутрішню структуру уміння, тобто взаємозумовлений зв’язок 
дій (компонентів уміння) як відносно самостійних часткових умінь 
(Іваній, 2015, с. 140-141).

Для визначення умінь, які необхідні у професійній діяльності 
тренера з легкої атлетики, М. Озолін виокремив основні професійні 
функції тренера. Майбутній тренер з легкої атлетики на високому 
професійному рівні:

• здійснює набір у спортивну школу, секцію, групу спортивної та 
оздоровчої спрямованості дітей і підлітків, які бажають займатися 
спортом і не мають для цих занять медичних протипоказань;

• відбирає найбільш перспективних дітей для подальшого 
спортивного удосконалення;

• здійснює навчально-тренувальну і виховну роботу, 
використовуючи різні прийоми, методи і засоби навчання, сучасні освітні 
технології, включаючи інформаційні, а також цифрові освітні ресурси;

• проводить навчально-тренувальні заняття, спираючись на 
досягнення педагогічної, психологічної, методичної наук, вікової 
психології та шкільної гігієни, з використанням найбільш ефективних 
методів спортивної підготовки;

• організує різні види діяльності спортсменів, у тому числі й 
самостійну, орієнтуючись на їхні індивідуальні особливості, розвиток 
мотивації, пізнавальних процесів, здібностей; здійснює зв’язок навчання 
із практикою та реаліями життя;

• сприяє, забезпечує і аналізує досягнення спортсменами рівнів 
спортивної підготовки, оцінює ефективність навчання і перспективи 
подальшої спортивної кар’єри за допомогою сучасних інформаційних і 
комп’ютерних технологій;

• забезпечує підвищення рівня теоретичної, фізичної, техніко - 
тактичної, психологічної підготовленості спортсменів, забезпечує 
безпеку навчально-тренувального процесу;

• здійснює профілактичну роботу щодо протидії застосуванню 
спортсменами різних видів допінгу;
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• здійснює систематичний облік, аналіз, узагальнення результатів 
тренерської роботи та досягнень спортсменів із використанням 
відповідних електронних форм;

• бере участь у роботі методичних рад та об’єднань спортивного 
спрямування, виховних та спортивних заходів, в організації та наданні 
методичної та консультативної допомоги (Озолін, 2004).

Так, науковець Є. Ільїн вважає, що уміння тренера поділяються на 
організаторські, комунікативні, конструктивні, гностичні і рухові (Ільїн, 
1987, с. 118-120).

Організаторські уміння пов’язані з реалізацією намічених планів. 
Уміння тренера-викладача спілкуватися з дітьми, колегами по роботі, 
батьками, знаходити раціональні шляхи взаємодії з оточенням -  це 
організаторські, комунікативні уміння.

Конструктивні уміння допомагають фахівцеві планувати свою 
діяльність. До них належать уміння відбирати і будувати навчальний 
матеріал, здійснювати перспективне і поточне планування.

Гностичні уміння пов’язані з пізнанням тренером як окремих 
спортсменів, так і колективу групи в цілому, з аналізом психолого- 
педагогічних ситуацій і результатів своєї діяльності.

Рухові уміння відображають насамперед уміння тренера-викладача 
виконувати фізичні вправи. Правильний показ тієї або іншої фізичної 
вправи, що входить у програму навчання, визначає ефективність 
навчальної діяльності вихованців. Професійна діяльність тренера має 
складну структуру і значні відмінності від інших педагогічних професій. 
Діяльність спортивного тренера супроводжується підвищеним рівнем 
психічної напруженості і підвищеним рівнем фізичних навантажень.

Досліджуючи сутність поняття «професійна підготовка», 
Л. Сущенко зазначає, що у професійній підготовці майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту особистісний підхід доцільно розглядати 
як один із важливих наукових принципів, що забезпечує розуміння, 
пізнання, розвиток та самореалізацію особистості майбутнього фахівця в 
її цілісності та гармонійності (Сущенко, 2003).

Майбутній тренер з легкої атлетики повинен на високому 
професійному рівні знати структуру і специфіку тренерсько-педагогічної 
діяльності у процесі вирішення завдань фізичного виховання молодого 
покоління і спортивної підготовки.

Специфіка тренерсько-педагогічної діяльності тренера з легкої 
атлетики вимагає володіння:

• понятійним апаратом фізичної культури і спорту, вмінням 
застосовувати вибрані пізнавальні підходи і методи до вивчення 
предметної області;

• знаннями в галузі теорії і методики фізичного виховання, 
спортивного тренування, педагогіки і психології фізичної культури і 
спорту (Круцевич, 2000);
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• навичками використання в тренерсько-педагогічній діяльності 
сучасних методів фізичного виховання і спортивного тренування 
(Круцевич, 2000; Якимов, 2003);

• знаннями провідних напрямів сучасної фізкультурно-спортивної 
діяльності, здатністю виявляти їх взаємозв’язки, визначати необхідні для 
їх ефективного здійснення знання і уміння (Круцевич, 2000; Платонов, 
2004; Якимов, 2003);

• системою наукових знань про закономірності процесу 
тренування у легкій атлетиці (Озолін, 2004);

• знаннями основ психології і педагогіки фізичної культури і 
спорту, здатністю виявляти і аналізувати психолого-педагогічні 
проблеми фізичної культури і спорту (Ільїн, 1987; Красавцев, 1981; 
Тимчишина, 2008; Якимов, 2003);

• знаннями про місце і значення легкої атлетики в загальній 
системі фізичного виховання, системою сучасних наукових знань про 
закономірності процесу навчання і тренування у легкій атлетиці, форми і 
методи організації і управління багаторічної підготовки юних 
легкоатлетів; умінням організовувати і управляти спортивною і масовою 
роботою з легкої атлетики (Озолін, 2004; Платонов 2004);

• здатністю до проектної діяльності у сфері фізичної культури і 
спорту, до розробки інноваційних проектів і управління ними;

• знаннями медико-біологічних основ фізкультурно-спортивної 
діяльності, основ фізичної реабілітації і надання першої медичної 
допомоги;

• теорією та методикою спортивного тренування (Платонов, 2004; 
Матвеєв, 2014 та ін.);

• техніками видів легкої атлетики;
• уміннями оцінювати фізичні здібності й функціональний стан 

дітей, адекватно обирати засоби і методи рухової діяльності для корекції 
стану спортсменів з урахуванням індивідуальних особливостей 
(Круцевич, 2000);

• уміннями реалізовувати систему відбору і спортивної орієнтації 
в обраному виді спорту з використанням сучасних методик визначення 
антропометричних, фізичних і психологічних параметрів індивіда 
(Платонов, 2004; Шинкарук, 2011 та ін.);

• уміннями формулювати цілі та завдання власної професійної 
діяльності на найближчі роки з урахуванням мети і завдань багаторічної 
підготовки легкоатлетів (Озолін, 2004);

• уміннями уточнювати етапи багаторічної підготовки, мету і 
основні завдання етапів з урахуванням індивідуальних можливостей 
легкоатлетів, темпів їхнього біологічного розвитку, конкретних умов 
роботи з ними (Платонов, 2004; Матвеєв, 2014);
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• уміннями прогнозувати динаміку показників росту, фізичного 
розвитку, спортивної підготовленості по роках на різних етапах 
багаторічної підготовки легкоатлетів;

• уміннями самостійно проводити тренувальні заняття з виду 
легкої атлетики як у дитячо-юнацькому спорті, так і зі спортсменами 
більш високих розрядів;

• володіти актуальними для легкої атлетики технологіями 
педагогічного контролю і корекції, засобами і методами управління 
станом спортсмена (Платонов, 2004; Озолін, 2004);

• уміннями продемонструвати і пояснити здійснення спортивних 
вправ (в цілому, за окремими елементами);

• уміннями варіювати прийоми навчання техніці видів легкої 
атлетики; удосконалювати техніку легкоатлета; використання 
тренажерів, допоміжних засобів (Озолін, 2004);

• уміннями визначати найбільш ефективні форми, засоби, методи 
навчання, тренування, виховання;

• методикою навчання видам легкої атлетики (системи навчання 
видам легкої атлетики, принципи процесу навчання видам легкої 
атлетики, форми навчання видам легкої атлетики, методи навчання 
видам легкої атлетики, навчальні вправи, загальна схема навчання видам 
легкої атлетики, послідовність вивчення елементів, порядок вивчення 
кожного елемента, методичні прийоми навчання, удосконалення навичок 
та регулювання навантаження);

• високим рівнем фізичної і технічної підготовленості.
Вирішення цих завдань, на думку І. Іваній, П. Красавцева,

Н. Тимчишеної та ін. зумовлює різноманіття функцій спортивного 
тренера-педагога (управлінсько-організаторських, освітніх,
прогностично-орієнтуючих, проектувальних, мобілізаційних, виховних, 
аналітико-оцінних, дослідницько-творчих, адміністративно-
господарських), які визначають різні сторони його тренерсько- 
педагогічної діяльності Іваній, 2015; Красавцев, 1981; Тимчишена, 2008).

Управлінсько-організаторські функції педагога-тренера полягають 
у практичній організації спортивних занять, в організації змагань, у 
створенні спортивного активу і управлінні ним.

Освітні функції полягають у передачі знань і умінь, пов’язаних із 
виконанням фізичних вправ, а також у поясненні значення здорового 
способу життя для доброго самопочуття і високої працездатності.

Прогностично-орієнтуюча функція спортивного тренера полягає у 
виявленні здібностей і схильностей спортсменів.

Проектувальні функції зводяться до перспективного і поточного 
планування заходів щодо фізичного виховання, навантаження, 
навчальних досягнень спортсменів. При цьому тренер повинен 
контролювати темпи розвитку спортсменів і з урахуванням отримуваних 
результатів вносити поправки до своїх планів (підбір навчального
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матеріалу у зв’язку із завданнями тренування, віком, їх статевими 
особливостями, специфікою групи).

Мобілізаційна функція -  формування спортивних інтересів і 
устремлінь спортсменів.

Аналітико-оцінна функція пов’язана з необхідністю аналізувати 
результат навчально-виховного процесу, виявляти в ньому позитивні 
сторони і недоліки, порівнювати досягнуті результати з поставленими 
цілями і завданнями, оцінювати ці результати, вносити необхідні 
корективи в освітньо-тренувальний процес, вести пошуки шляхів його 
вдосконалення, використовувати передовий науково-педагогічний 
досвід.

Науковець П. Красавцев, описуючи психологічну структуру 
діяльності спортивного тренера, виокремив мотиваційно-смисловий, 
емоційно-афективний, операційно-динамічний, пізнавально-орієнтовний, 
регуляторно-вольовий і продуктивно-результативний компоненти. 
Мотиваційно-смисловий компонент містить відношення суб’єкта до 
виконуваних дій, внутрішні спонуки, ступінь задоволеності своїми діями. 
Емоційно-афективний компонент характеризується переважною 
вираженістю у індивідів модальностей емоцій (радості, гніву, страху). 
Операційно-динамічний компонент характеризує процес реалізації дій. 
Пізнавально-орієнтований компонент -  рефлексію дітей на тренуванні, 
накопичення знань не тільки про вид спорту, яким займаються, але і про 
психологію спортсменів. Регуляторно-вольовий компонент характеризує 
особливості саморегуляції. Продуктивно-результативний компонент дій 
характеризує рівень успішності (ефективності) діяльності (Красавцев, 
1981, с. 8-10).

Діяльність тренера як педагога, Є. Ільїн розглядає відповідно до 
трьох основних етапів (підготовка до процесу фізичного виховання; 
практична діяльність на тренуванні; контроль за ефективністю 
педагогічного процесу), кожен з яких вимагає від тренера відповідних 
умінь (Ільїн, 1987, с. 248-249).

Перший (підготовчий) етап спрямований на забезпечення умов 
якісного проведення освітньо-виховного процесу в цілому і кожного 
тренування окремо. Він передбачає сформованість у тренера умінь 
розробляти план-графік навчально-виховного і тренувального процесу на 
рік; на кожне піврічча; розробляти плани-конспекти на кожне заняття 
(тренування); вибирати засоби і методи фізичного виховання, форми 
організації навчально-тренувального процесу (основні вправи і 
спеціальні); визначати кількість повторень кожної вправи; тривалість 
виконання окремих вправ; вибирати загальнопедагогічні методи -  
словесні, наочні і специфічні методи навчання рухових дій і виховання 
фізичних якостей.

На підготовчому етапі діяльність тренера спрямована на 
організацію цілісного освітньо-тренувального процесу і кожного 
тренування. Другий етап (практична діяльність) спрямований на
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управління освітньо-педагогічною і тренувальною діяльністю 
спортсменів, у процесі якого виконуються програмні вимоги з обраного 
виду спорту.

Управління діяльністю спортсменів потребує умінь організовувати 
спортивні заняття та заходи (формулювати тему і завдання спортивного 
тренування, встановлювати необхідне устаткування та інвентар, 
організовувати безпеку рухових дій під час виконання, здійснювати 
раціональний розподіл тренувального часу, підводити підсумки); 
здійснювати безпосередньо тренерсько-педагогічні дії (пояснювати 
навчальний матеріал, показувати вправи, демонструвати наочну 
допомогу, безпосередньо допомагати спортсменам у виконанні рухових 
дій); здійснювати поточний контроль на тренуванні (оцінювати і звіряти 
результати тренерсько-педагогічної дії із запланованими, оперативно 
усувати виявлені відхилення від плану). На третьому етапі (контроль 
ефективності тренуавльного процесу) діяльність тренера передбачає 
уміння аналізувати і оцінювати результати навчання, виявляти найбільш 
раціональні шляхи усунення виявлених недоліків (Ільїн, 1987, с. 248
249).

У структурі професійно-педагогічної діяльності тренера важливе 
місце, на думку Ж. Холодова, посідає конструктивна діяльність, 
пов’язана з умінням тренера розробляти програми діяльності спортсменів 
на тренуваннях. Розглядаючи конструктивну діяльність тренера, 
Ж. Холодов відзначає її напрями:

• формування особистості спортсменів, характеру і обсягу їх 
теоретичних знань, рухових умінь і навичок;

• відбір і представлення навчального матеріалу;
• складання програми діяльності спортсменів на тренуванні;
• програмування педагогом-тренером власної ролі в управлінні 

освітньо-тренувальною і пізнавальною діяльністю спортсменів (Холодов, 
2003, с. 56-57).

Конструктивна діяльність тренера передбачає уміння тренера вести 
пошук і створювати оптимальну методику спортивного тренування. 
Елементи конструктивної діяльності тренера наочно виявляються в 
рамках певного спортивного тренування.

На думку Ж. Холодова, вони виявляються у цілій низці умінь:
• попереднє визначення і формулювання мети і завдань 

тренування;
• попередній підбір вправ, спрямованих на виховання фізичних 

якостей, з урахуванням сенситивних періодів;
• попередній підбір рухомих ігор, ігрових завдань, естафет, 

спрямованих на закріплення і вдосконалення рухових дій і на виховання 
фізичних якостей;

• попередній підбір різноманітних і найбільш ефективних вправ, 
продумування послідовності їх виконання і дозування;
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• уміння заздалегідь обдумувати послідовність етапів тренування і 
виховання фізичних якостей;

• оптимальне поєднання на тренуванні показу зі словесним
поясненням;

• здійснення під час тренування виховної роботи;
• координування у процесі заняття діяльності всієї групи і

виконання індивідуальних завдань;
• стимулювання активності спортсменів (Холодов, 2003, с. 56).
Таким чином, основними структурними компонентами тренерсько-

педагогічної діяльності тренера з легкої атлетики ми вважаємо
організаторський, комунікативний, конструктивний, проектний, 
гностичний, діагностичний і руховий (фізична і технічна
підготовленість).

Вирішення завдань, які стоять перед тренером (освітні, виховні та 
оздоровчі) зумовлює різноманіття функцій тренера з легкої атлетики, які 
визначають різні сторони його професійно-педагогічної діяльності -  
управлінсько-організаторських, освітніх, виховних, проектувальних, 
прогностично-орієнтуючих, мобілізаційних, аналітико-оцінних, 
дослідницько-творчих. На цій підставі було конкретизовано і розглянуто 
знання та уміння, зміст яких становить основу професійно-педагогічної 
діяльності тренера з легкої атлетики.

З’ясовано, що особливості підготовки майбутнього тренера з легкої 
атлетики до професійної діяльності полягають у тому, що дана система 
повинна ґрунтуватися на комплексному підході до визначення й 
оновлення змісту, застосування методів, форм і засобів навчання, що 
сприяє підвищенню ефективності означеного процесу.

Перспективним напрямом подальшого дослідження є формування 
зазначених вище професійних знань та умінь у майбутніх тренерів з 
легкої атлетики і інших аспектів процесу підготовки тренера-викладача 
до професійної діяльності в закладах вищої освіти.
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Шинкарьов С. І. Теоретичні аспекти фахової підготовки 
майбутніх тренерів з легкої атлетики

Представлена стаття присвячена актуальним питанням фахової 
підготовки майбутніх тренерів з легкої атлетики. Розглянуто зміст 
професійно-педагогічних знань та умінь, які становлять основу 
професійно-педагогічної діяльності тренера з легкої атлетики. Визначено 
основні напрями і етапи професійної діяльності тренера. Виділено 
структурні компоненти тренерсько-педагогічної діяльності тренера з 
легкої атлетики -  організаторський, комунікативний, конструктивний, 
проектний, гностичний, діагностичний і руховий (фізична і технічна 
підготовленість).

Завдання дослідження -  виокремити і конкретизувати професійно- 
педагогічні знання і вміння тренера з легкої атлетики та розглянути їх 
зміст.

Система професійної підготовки фахівців, у тому числі й фахівців 
галузі фізичного виховання та спорту, розвивається згідно з вимогами 
сучасних соціально-економічних умов.

Значна кількість знань, зокрема теоретико-практичні й методичні, є 
передумовою інтелектуальних і практичних умінь і навичок та повною 
мірою не забезпечують ефективності професійної діяльності тренера- 
педагога. Професійна компетентність як якість особистості відображає не 
стільки рівень знань фахівця, скільки вміння ці знання застосовувати на 
практиці, у новій ситуації, моделювати їх для досягнення високих 
результатів у діяльності. Тому у структурі професійної компетентності 
фахівця будь-якої галузі, зокрема і тренера з легкої атлетики, значну 
позицію займають уміння.

Центральне місце в існуючій системі наукових знань про спорт
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відведено як теорії та методиці спортивного тренування, а в ширшому 
розумінні -  спортивній підготовці, так і фахової підготовці майбутніх 
тренерів. Ці галузі знань покликані визначати закономірності 
становлення майстерності спортсмена і професійної компетенції 
майбутніх тренерів, встановлювати способи їх використання у практиці 
спорту.

Вирішення завдань, які стоять перед тренером (освітні, виховні та 
оздоровчі) зумовлює різноманіття функцій тренера з легкої атлетики, які 
визначають різні сторони його професійно-педагогічної діяльності -  
управлінсько-організаторських, освітніх, виховних, проектувальних, 
прогностично-орієнтуючих, мобілізаційних, аналітико-оцінних, 
дослідницько-творчих. На цій підставі було конкретизовано і розглянуто 
знання та уміння, зміст яких становить основу професійно-педагогічної 
діяльності тренера з легкої атлетики.

Ключові слова: професійна підготовка, компетентність, діяльність, 
функції, професійно-педагогічні знання, вміння, тренер з легкої атлетики.

Шинкарев С. И. Теоретические аспекты профессиональной 
подготовки будущих тренеров по легкой атлетике

Представленная статья посвящена актуальным вопросам 
профессиональной подготовки будущих тренеров по легкой атлетике. 
Рассмотрено содержание профессионально-педагогических знаний и 
умений, которые составляют основу профессионально-педагогической 
деятельности тренера по легкой атлетике. Определены основные 
направления и этапы профессиональной деятельности тренера. 
Выделены структурные компоненты тренерско-педагогической 
деятельности тренера по легкой атлетике -  организаторский, 
коммуникативный, конструктивный, проектный, гностический, 
диагностический и двигательный (физическое и техническая 
подготовленность).

Задача исследования -  выделить и конкретизировать 
профессионально-педагогические знания и умения тренера по легкой 
атлетике и рассмотреть их содержание.

Система профессиональной подготовки специалистов, в том числе 
и специалистов области физического воспитания и спорта, развивается в 
соответствии с требованиями современных социально-экономических 
условий.

Значительное количество знаний, в частности теоретико
практические и методические, является предпосылкой интеллектуальных 
и практических умений и навыков и в полной мере не обеспечивают 
эффективности профессиональной деятельности тренера-педагога. 
Профессиональная компетентность как качество личности отражает не 
столько уровень знаний специалиста, сколько умение эти знания 
применять на практике, в новой ситуации, моделировать их для 
достижения высоких результатов в деятельности. Поэтому в структуре
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профессиональной компетентности специалиста любой отрасли, в том 
числе и тренера по легкой атлетике, значительную позицию занимают 
умения.

Центральное место в существующей системе научных знаний о 
спорте отведено как теории и методике спортивной тренировки, а в более 
широком смысле -  спортивной подготовке, так и профессиональной 
подготовке будущих тренеров. Эти отрасли знаний призваны определять 
закономерности становления мастерства спортсмена и профессиональной 
компетенции будущих тренеров, устанавливать способы их 
использования в практике спорта.

Решение задач, которые стоят перед тренером (образовательные, 
воспитательные и оздоровительные) обуславливает многообразие 
функций тренера по легкой атлетике, которые определяют различные 
стороны его профессионально-педагогической деятельности -  
управленческо-организаторских, образовательных, воспитательных, 
проектных, прогнозно-ориентирующих, мобилизационных, аналитико 
оценочных, исследовательско-творческих. На этом основании были 
конкретизированы и рассмотрены знания и умения, содержание которых 
составляет основу профессионально-педагогической деятельности 
тренера по легкой атлетике.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность, 
деятельность, функции, профессионально-педагогические знания, 
умения, тренер по легкой атлетике.

Shynkarov S. Theoretical Aspects of Professional Training of Future 
Athletics Coaches

The article is devoted to topical issues of professional training o f future 
athletics coaches. The content of professional and pedagogical knowledge and 
skills that form the basis of professional and pedagogical activity of a track 
and field coach is considered. The main directions and stages of the 
professional activity of the coach are determined. The structural components 
of the coaching and pedagogical activity of the track and field coach -  
organizational, communicative, constructive, design, gnostic, diagnostic and 
motor (physical and technical readiness) are distinguished.

The purpose of the study is to identify and specify the professional and 
pedagogical knowledge and skills of the track and field coach and to consider 
their content.

The system of professional training o f specialists, including specialists in 
the field of physical education and sports, is developing in accordance with the 
requirements of modern socio-economic conditions.

A considerable amount of knowledge, in particular theoretical and 
practical and methodological, is a prerequisite for intellectual and practical 
skills and does not fully guarantee the effectiveness of the professional activity 
of the trainer-teacher. Professional competence as a quality of personality 
reflects not so much the level of knowledge of a specialist, but the ability to
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apply this knowledge in practice, in a new situation, to model them to achieve 
high results in the activity. Therefore, in the structure of professional 
competence of a specialist in any industry, including a track and field coach, a 
significant position is occupied by skills.

Central to the existing system of scientific knowledge about sports is the 
theory and methods of sports training, and in a broader sense -  sports training 
and professional training of future coaches. These areas of knowledge are 
intended to determine the patterns of becoming an athlete's skill and 
professional competence of future coaches, to establish ways to use them in 
the practice of sports.

The solution of the tasks facing the trainer (educational, educational and 
wellness) determines the variety of functions of the coach in athletics, which 
determine the different aspects of his professional and pedagogical activity -  
management, organizational, educational, educational, design, prognostic and 
orientation evaluative, research and creative. On this basis, the knowledge and 
skills, the content of which forms the basis o f professional and pedagogical 
activity o f the track and field coach, were specified and considered.

Key words: vocational training, competence, activity, functions, 
professional and pedagogical knowledge, skills, athletics coach.
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