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Аннотация
Обосновано, что одним из 

наиболее значимых результатов 
системы подготовки спортсменов 
должно являться формирование, 
по мере взросления личности, 
субъекта спортивной деятель-
ности. Выделены и описаны ряд 
важных качеств, присущих субъ-
екту спортивной деятельности. 
Установлено: обретение качеств 
субъекта важно, во-первых, для 
достижения максимально воз-
можного спортивного результата 
и, во-вторых, для становления 
личности, успешно адаптирую-
щейся, после завершения занятий 
к жизни в обществе.

Ключевые слова: спортивная 
подготовка, субъект спортивной 
деятельности, становление субъ-
екта спортивной деятельности, 
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Annotation
The purpose of the study is the 

description of features inherent to the 
subject of sports activities as an im-
portant influence on the result of the 
identity of a young man of modern 
humanistic-organized system of train-
ing athletes. Obviously, at the stage of 
initial training and on previous stages 
of basic training and specialized ba-
sic training, regardless of age, which 
started systematic studies, an athlete 
stands the object of pedagogical in-
fluence. It was only in preparation for 
higher achievements in sport when an 
athlete has generated awareness of the 
reality of sports disciplines, as a phe-
nomenon, is in development, there is 
an opportunity in acquiring an athlete 
as subjects.

Obviously, the coach, along with 
other stakeholders athletic training 
(stress the decisive role is sports psy-
chologist) should contribute to an in-
creasing acquisition athlete condition 
of the subject. This fully concerns not 
only the steps to realize individual po-
tential and preserve high sports, but 
also the phase of withdrawal from the 
sport of higher achievements, a per-
son has to “find himself” not only in 
their own family, but also professional 
activities and career.

Expand athlete of personality as 
the subject of sports activities, con-
sider the holistic development of its 
various features and displays (com-
munication, emotional and volitional 
et al.), taken in their mutual communi-

cation and mutual conditionality with 
the most important objective char-
acteristics of life in general, allows 
active approach. The identity of the 
athlete within this approach presents 
a holistic education that reflects the 
social nature of the subject of sports 
activities and those arising here, inter-
personal relations.

That and a person who is able not 
only to give the world of objects and 
ideas, but also to create and convert 
them is the subject of activity. Subject 
as a carrier of consciousness and con-
sciousness characterized by the ability 
to self-fulfill men according to their 
plans and aspirations. By being your-
self through the inclusion of activi-
ties, it cannot be reduced. The activity 
serves as a significant form of activity 
of the entity that organizes and imple-
ments a variety of methods existence 
of its subjectivity.

Keywords: sports training, the 
subject of sports activities, the forma-
tion of the subject of sports activities, 
personality
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Постановка проблеми. Зміст 
підготовки спортсмена визнача-
ють особливості змагань [5], що 
диктують вимоги до спрямова-
ності багаторічного навчально-
тренувального процесу особи, 
медико-біологічного і матеріаль-
но-технічного забезпечення тре-
нувань, а також психологічної 
підтримки особи.

Між тим, лише побіжно ті 
відомі постаті, яких зазвичай 
пов’язують з формуванням те-
оретичних основ сучасного віт-
чизняного спорту [2, 5, 9, 10], 
звертались до теми спортивної ді-
яльності, ролі і відповідальності 
суб’єкта, а саме спортсмена, – у 
досягненні спортивного результа-
ту. Тож, ця вкрай важлива тема до 
останнього часу не отримала сво-
го наукового обґрунтування, не 
стала важливим орієнтиром для 
змісту і спрямованості практики 
виховання спортсменів від етапу 
початкової підготовки до етапу 
максимальної реалізації індивіду-
альних можливостей і збережен-
ня вищої спортивної майстернос-
ті [9]. 

Як наслідок, – поза увагою до-
слідників залишилась проблема 
суб’єкта спортивної діяльнос-
ті, а науковці, звертаючись до 
теми індивідуалізації підготовки 
спортсменів, розглядають остан-
ніх лише як об’єкт впливу. Так: 
«Система індивідуалізації – пише 
автор, – передбачає ефективний 
розвиток сторін підготовленості 
борця на основі раціонального (в 
кінцевому рахунку оптимально-
го) управління підготовкою, та-
ким чином являючись системою 
управління, і складається з тієї, 
що управляє (суб’єкт управління 
– тренер) і тієї, якою управляють 
(об’єкт управління – спортсмен) 
підсистем» [4, с. 14]. 

Натомість в інших випадках 
науковці, навіть звертаючись до 
теми змагальної діяльності [1, 7], 
не приділяють уваги суб’єкту цієї 
діяльності, а саме – особі діючого 
спортсмена, не вивчають її, оми-
нають своєю увагою. 

Зауважимо, суб’єкт-об’єктний 
підхід у спортивній підготов-
ці – це не окрема думка частини 
науковців, але саме ця позиція 
диктується наявною спрямова-
ністю вітчизняної теорії спорту, 
яка натомість мала б виходити із 
загально гуманістичного підходу, 
а саме – поважного ставлення до 
особи, адже визнано – спортсмен 
не засіб досягнення результату, а 
мета його вихователів.

Аналіз публікацій. Заува-
жимо, що за темою формування 
суб’єкта спортивної діяльності 
публікацій вкрай мало. Серед не-
багатьох існуючих за цією важли-
вою проблемою робіт, на особли-
ву увагу заслуговують у чомусь 
дотичні праці Н. Коваленко, опу-
бліковані у статтях, виданих в 
останні роки. 

Насамперед авторка звер-
тає увагу на постать важливого 
і впливового суб’єкта системи 
спортивної підготовки, яким є 
тренер. Вона зауважує: «Дуже 
сумнівно, що тренером зможе 
стати спортсмен, який …дозволяє 
собі порушувати або навіть ігно-
рувати основні принципи трену-
вального процесу. Він просто не 
зможе вчити інших тому, у що так 
і не повірив сам» [3, с. 71].

Дворазовий олімпійський чем-
піон у метанні молота Ю. Сєдих 
згадує час, коли на початку він 
тренувався у групі, якою керував 
один із викладачів кафедри легкої 
атлетики Київського державно-
го інституту фізичної культури. 
«Траплялось, що тренер, призна-
чивши чергове заняття, міг про-
пустити тренування, а спортсмени 
…сприймали такі тренерські від-
лучки як школярі, у яких несподі-
вано з’явився вільний урок і з ра-
дістю йшли зі стадіону» [3, с. 71].

Н. Коваленко зауважує, що 
часто конфлікти між спортсменом 
і тренером бувають покликані різ-
ним баченням цих осіб на спря-
мованість підготовки до змагань. 
Так, відомий радянський хокеїст 
В. Фетисов, звертаючись до сво-
го власного спортивного досві-

ду, пише: «У спортсменів є своя 
правда, у тренера – своя. Тренер 
дає схему. Саме ж розуміння гри 
йде вже від тебе, від партнерів. 
Насправді, трапляються й ви-
падки незгоди, починаєш спере-
чатись з тренером. Тренер каже: 
«Якщо ти мені доведеш, буде 
по-твоєму». Доказав – гарно. Ні 
– трапляється, що відмовляєшся 
від свого. На час. Якби ми завжди 
були «слухняними» до думки 
тренера, не було б тієї гри у на-
шій ланці. Вона ж будувалась на 
нашому новому розумінні хокею» 
[3, с. 73]. Тут В. Фетисов гранич-
но чітко вказує на незамінну роль 
мислячих і творчих, діяльних і 
відповідальних спортсменів, які 
вже сформувались, у досягненні 
результату. 

ДУ спорті вищих досягнень 
чимало проблем виникає також 
внаслідок нераціонально сплано-
ваної підготовки. Олімпійський 
призер з академічного веслуван-
ня І. Ємчук згадував: «Після XV 
Олімпійських ігор було висунуто 
лозунг: максимальні фізичні на-
вантаження. Але точно визначи-
ти, де саме кінчаються ці можливі 
навантаження і де починаються 
перевантаження, ніхто (тоді – 
авт.) не міг. І тому більшість нау-
ковців вважали, що слід тренува-
тися, незважаючи на самопочуття 
бо воно, мовляв, необ’єктивний 
покажчик для спортсмена. (Між 
тим – авт.) …як не наполягало 
керівництво збірної на жорстко-
му продовження курсу на макси-
мальні навантаження, ми діяли 
за своєю схемою. Точніше, схеми 
як раз і не було. Була планомірна 
робота, підпорядкована головним 
подіям сезону, була чітка індиві-
дуалізація завдань, поступовість 
в усьому. Підсумки року підтвер-
дили нашу правоту» [3, с. 73].

Трапляється й так, як після ХХ 
Олімпійських ігор у Мюнхені, 
коли функціонери з Міжнародної 
федерації гімнастики забажали 
поставити поза законом елемен-
ти, що їх виконувала радянська 
гімнастка О. Корбут. Мова йшла 
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про надскладні елементи, роз-
роблені її тренером Р. Книшом, а 
Корбут виконувала їх на брусах і 
колоді. Олімпійська чемпіонка Л. 
Латиніна пише: «Як же, одначе, 
могла прийти думка – адміністра-
тивним шляхом перекреслити 
творчість тренера і спортсмена? 
Поставити під питання новатор-
ство у гімнастиці?» [3, с. 76]. 
Звертаємо увагу на думку про 
спільну творчість (йдеться про ді-
яльність обох суб’єктів), на якій 
саме й наголошує Л. Латиніна.

До факторів ризиків сучасного 
спорту, які не тільки спричиня-
ють виникнення травм і захворю-
вань, але й суттєво впливають на 
психофізичний стан і можливості 
суб’єкта спортивної діяльності, 
частина авторів відносять:

– ранню спортивну спеціалі-
зацію, внаслідок якої надмірні 
тренувальні і змагальні наванта-
ження припадають на період пу-
бертату;

– помилкову стратегію розвит-
ку того або іншого виду спорту;

– необґрунтовану практи-
ку розширення жіночої частини 
олімпійської програми за рахунок 
таких видів спорту і змагальних 
дисциплін, які несуть загрозу для 
здоров’я спортсменок (важка ат-
летика, вільна боротьба, дзюдо, 
сучасне п’ятиборство, тріатлон, 
марафонський біг, шосейні гонки 
у велоспорті, бокс та ін.);

– помилки тренерів у плану-
ванні навантажень і занять, у під-
борі вправ та їх поєднанні;

– недостатню реабілітацію 
спортсменів і передчасне понов-
лення ними тренувальної і зма-
гальної діяльності після перене-
сених захворювань і травм;

– хронічне недоїдання, вжи-
вання низько калорійних про-
дуктів, а також штучне зниження 
маси тіла (що особливо харак-
терне для спортивної і художньої 
гімнастики, боксу, різних видів 
боротьби і важкої атлетики);

– недосконалість правил зма-
гань і лібералізм суддів, які до-
пускають жорстке протиборство 

між суперниками (серед іншого, у 
гандболі, футболі, хокеї з шайбою 
та ін.), що призводить до травм, 
яких можна було уникнути;

– недосконалість конструкції 
спортивних снарядів і спортив-
ного взуття, травмонебезпечні 
покриття на стадіонах, спортив-
них майданчиках і у спортивних 
залах;

– нераціонально обране оточу-
юче середовище для тренувальних 
занять і змагань спортсменів, не-
відповідна для них одежа, питний 
режим та інші фактори (жара, хо-
лод, нечисте повітря тощо) [8, 13].

Чимало проблем для спортс-
менів породжується також вико-
ристанням заборонених (частини 
фармакологічних та інших) засо-
бів і методів. З одного боку, їх за-
стосування, встановлене при до-
пінг-контролі (як під час змагань, 
так і у поза змагальному тестуван-
ні) призводять до дискваліфікації, 
втрати доброго імені і публічного 
сорому, а нерідко – до вимуше-
ного передчасного завершення 
спортивної кар’єри. Тоді як ви-
користання допінгу та інших за-
боронених методів породжує за-
грози (часто надто серйозні) для 
здоров’я спортсменів – як під час 
їхніх виступів у спорті, так і після 
прощання з ним [3, с. 79].

Крім того, психологи конста-
тують, що одностороння концен-
трація атлетів на спорті, а також 
одночасна відсутність різноманіт-
них інтересів і можливостей для 
їх задоволення, спричиняє таке 
загрозливе для наступного життя 
особи явище, яке отримало назву 
одномірної самоідентифікації. 
Вона проявляється у сприйнятті 
себе виключно як спортсмена, а 
не як різнобічно розвиненої лю-
дини, для якої спорт має були час-
тиною її соціального життя [8]. 

Таким чином, у зв’язку з від-
сутністю відповідних досліджень 
і слабкою професійною підготов-
кою у частині психолого-педаго-
гічного забезпечення тренерів, 
усе ще не актуалізованою є про-
блема переходу від ставлення до 

спортсмена як об’єкта впливу, 
до побудови відносин з ним як із 
суб’єктом, адже людина у спорті 
це не лише засіб для досягнення 
змагального результату.   

Ціль дослідження: визначен-
ня рис, притаманних спортсмену 
– суб’єкту спортивної діяльності, 
як важливого результату впливу 
на особу молодої людини сучас-
ної гуманістичне-організованої 
системи підготовки спортсменів.

Виклад основного матеріа-
лу дослідження. Під суб’єктніс-
тю (К.А. Абульханова-Славська, 
Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов та ін.) 
мають на увазі центральне утво-
рення людської реальності, яке 
інтегрує такі важливі характерис-
тики особи, як рефлексивність, 
ініціативність і творчість, ціл-
ковито не притаманні тій особі, 
котра самовизначилась як об’єкт 
стороннього впливу.

Для встановлення особли-
востей рис особи спортсмена 
як суб’єкта спортивної діяль-
ності необхідно мати хоча б у 
загальному вигляді розуміння 
сутності самої спортивної діяль-
ності. Серед найбільш відомих 
– дефініція, що була запропоно-
вана авторами В.А. Плахтієнко і 
Ю.М. Блудовим: «Спортивна ді-
яльність – це багаторічний, ак-
тивний, цілеспрямований на 
вищі спортивні досягнення про-
цес вдосконалення майстерності 
спортсмена» [11].

Як і будь-яка інша діяльність, 
спортивна діяльність предметна. 
Однак предмет її доволі своєрід-
ний – це сама людина, яка займа-
ється спортом. Відтак, об’єктом 
свідомості і волі слугує насампе-
ред її тіло, внаслідок чого у спор-
ті відбувається фактичне злиття 
суб’єкта і об’єкта діяльності. Спе-
цифічним є й продукт діяльності 
у спорті – спортивний результат, 
що передбачає обов’язковість 
змагань, де у важких та екстре-
мальних умовах спортсмен про-
являє свій арсенал фізичних, 
технічних, тактичних і психіч-
них якостей [12]. Уточнимо, що 
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екстремальність це така – якісно 
нова ситуація, адекватну та ефек-
тивну відповідь на яку спортсмен 
заздалегідь підготувати не може. 
Тому він вимушений включати 
«тут і зараз» мислення (не плута-
ти із думанням, що являє собою 
аналіз і застосування наявних 
знань) і ризикувати.

Характерною рисою спортив-
ної діяльності є те, що вона нерів-
номірно розподілена у часі, а та-
кож в окремі періоди спортивної 
підготовки і змагань за фізичними 
і емоційними навантаженнями, за 
рівнем відповідальності, а також 
за вимогами, що пред’являються 
саме до суб’єкта. Інша її особли-
вість полягає у прагненні до спор-
тивної досконалості, яке випли-
ває із взаємозв’язку фізичного і 
психічного розвитку особистості. 
Саме тому суб’єктна діяльність 
спортсмена, яка нібито спрямо-
вана на саме лише вдосконалення 
рухової активності, згідно з прин-
ципом зворотного зв’язку, вдоско-
налює й саму особу.

Стверджуємо, процес станов-
лення суб’єкта спортивної ді-
яльності як загальна схема, має 
такий характер. Очевидно, що 
на етапі початкової підготовки, 
а також на етапах попередньої 
базової підготовки і спеціалізо-
ваної базової підготовки, неза-
лежно від віку, в якому розпочаті 
систематичні заняття, спортсмен 
виступає об’єктом педагогічного 
впливу. І лише на етапі підготов-
ки до вищих спортивних досяг-
нень, коли у свідомості спортсме-
на вже сформована дійсність його 
спортивної дисципліни як явища, 
що знаходиться у розвитку, реа-
лізується можливість набування 
спортсменом якостей суб’єкта.

Цей процес потрібно розгля-
дати як загальний принцип, що 
відображає об’єктивно існуючу 
тенденцію становлення суб’єкта 
спортивної діяльності. Насправді 
ж до викладеного  неодмінно до-
лучаються (і втручаються у про-
цес набування суб’єктності) осо-
бливості обраного виду спорту: 

адже очевидно, що, приміром, 
специфіка змагань зі спортив-
ної гімнастики і легкої атлетики, 
різних єдиноборств і спортивних 
ігор суттєво впливає на прояви 
суб’єктності. До цього ж долуча-
ються також індивідуальні осо-
бливості особи спортсмена. 

В.М. Платонов щодо цього за-
значає: «Принципово важливим 
моментом (на цьому етапі – авт.) 
є забезпечення умов, за яких пе-
ріод максимальної схильності 
спортсмена до досягнення найви-
щих результатів (підготовлений 
ходом природнього розвитку ор-
ганізму і функціональних пере-
творень внаслідок багаторічного 
тренування) співпадає з періодом 
найбільш інтенсивних і складних 
у фізичному, техніко-тактичному, 
психологічному, координаційно-
му відношеннях тренувальних 
навантажень. За такого співпадін-
ня, спортсмену вдається досягти 
максимально можливих резуль-
татів,  у іншому випадку вони ви-
являються значно нижчими» [9, с. 
274].

Очевидно, що тренер разом 
з іншими учасниками процесу 
спортивної підготовки (наголо-
шуємо на визначальній ролі саме 
спортивного психолога) мають 
сприяти все більшому набуванню 
спортсменом стану суб’єктності. 
Це у повній мірі стосується не 
тільки етапів максимальної реа-
лізації індивідуальних можливос-
тей і збереження вищої спортив-
ної майстерності, але також етапу 
відходу зі спорту вищих досяг-
нень, коли особа повинна знайти 
і реалізувати себе у власній сім’ї, 
а також у  професійній діяльності 
і кар’єрі. 

В.М. Платонов, торкаючись 
далі періоду максимальної реалі-
зації індивідуальних можливос-
тей, пише: «Особлива увага має 
бути звернута на пошук резервів 
у сфері тактичної і психологіч-
ної підготовленості, тобто у тих 
сторонах майстерності, резуль-
тативність в яких у значній мірі 
визначається досвідом спортсме-

на, знаннями про сильні і слабкі 
сторони головних суперників, що 
особливо важливо у єдинобор-
ствах і спортивних іграх, однак 
може стати вирішальним також 
у інших видах спорту, визначаю-
чи характер тактичної і психоло-
гічної боротьби під час змагань. 
Необхідна також постійна робота 
над формуванням найбільш ефек-
тивної моделі змагальної діяль-
ності, що спирається насамперед 
на індивідуальність спортсмена, 
сильні сторони його підготовле-
ності. У спортивних іграх вкрай 
важливо вивчити та уміло вико-
ристовувати індивідуальні осо-
бливості партнерів по команді, 
спираючись на їхні сильні сторо-
ни і згладжуючи недоліки» [9, с. 
275].  

Розкрити становлення осо-
бистості спортсмена як суб’єкта 
спортивної діяльності, розгля-
нути у цілісному розвитку її різ-
ні особливості і прояви (кому-
нікативні, емоційно-вольові та 
ін.), взяті у їхньому взаємному 
зв’язку і взаємній обумовленос-
ті разом із найбільш важливими 
об’єктивними характеристиками 
життєдіяльності взагалі, дозволяє 
діяльнісний підхід. Особистість 
спортсмена у рамках цього підхо-
ду постає цілісним утворенням, 
що відображає соціальну сутність 
суб’єкта спортивної діяльності 
і таких, що виникають у цьому 
специфічному процесі, міжосо-
бистісних відносин.

Зауважимо, що спортсмен – це 
соціальний індивід, який, бажано, 
має поєднувати риси суспільно 
значущі та максимально розкриті 
й індивідуально-неповторні саме 
у спорті. Реалізуючи свої влас-
ні якості у процесі багаторічних 
занять спортом, особистість ви-
ступає по відношенню до явищ 
і предметів як суб’єкт мислення, 
свідомості і діяльності як джере-
ло цілеспрямованої активності, 
що перетворює їх задля задово-
лення власних і суспільних по-
треб. 

У процесі занять спортом лю-
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дина долає супротив предметів і 
явищ. З одного боку, це фізичний 
супротив, який потрібно долати 
за рахунок м’язових зусиль, а з 
іншого – неодмінний прояв розу-
мових і вольових зусиль для того, 
аби усвідомлювати сутність того, 
що пов’язане з відповідною дією 
та її здійсненням. Як результат, 
– особистість відкриває у пред-
метах і явищах їхні природні 
властивості, а у собі наявність по-
трібних можливостей, розширю-
ючи у такий спосіб уміння управ-
ляти собою, розв’язувати не лише 
рухові, але й тактичні завдання 
і проблеми. Основний продукт 
спортивної діяльності, який мо-
лодою людиною поступово фор-
мується і вдосконалюється – це 
змагальний результат, що визна-
чається відповідними «спортив-
ними» здібностями особи.

У процесі тренування спортс-
мен повинен поступово оволодіти 
такими, що історично склались, 
способами виконання спортив-
них дій з відповідною перероб-
кою сенсорної і перцептивної 
інформації, яку фіксує свідомість 
внаслідок здійснення тих чи ін-
ших рухів. Спортсмен, викорис-
товуючи власні природні можли-
вості психічного відображення, 
«прив’язаного» до конкретної си-
туації проектування і «виробни-
цтва» потрібних м’язових рухів, 
техніко-тактичних дій і вольових 
зусиль, які з ними пов’язані, ство-
рює те, що може бути реалізоване 
ним у ході змагальної діяльності 
на даний момент [6, с. 97].

Саме ця здатність спортсмена 
як суб’єкта активно приймати рі-
шення, а також здійснювати влас-
ні дії у просторі і часі відповідно 
до мінливої ситуації, що виникла, 
яка, зазначалось, буває важкою і 
навіть екстремальною, свідчить 
про наявність того особливого 
виду активності, котрий має назву 
спортивна діяльність. Тому, по-
перше, немає підстав розглядати 
такого спортсмена лише як об’єкт 
впливу і, по-друге, у процесі його 
діяльності внаслідок отримува-

них впливів відбуваються суттєві 
зміни психологічної структури 
особистості.

Найвищу потребу особистості 
як суб’єкта спортивної діяльнос-
ті складає задоволення її гостро-
го бажання успішної публічної 
самореалізації закладених при-
родою, а також вихованих у неї, 
можливостей і прагнення про-
явити свій потенціал. Чим більш 
високі цілі ставить перед собою 
спортсмен, тим більшими мають 
бути його ступінь активності і 
мобілізація психічних можливос-
тей: без проявлення супутніх мо-
ториці психічних проявів під час 
спортивної діяльності неможливо 
досягти повної реалізації можли-
востей даної особи. При цьому 
саме психічні прояви потрібно 
розглядати як систему утворюю-
чий фактор мобілізації функціо-
нальних ресурсів і резервів для 
досягнення поставлених особою 
цілей. Лише через вказане осо-
ба спортсмена характеризується 
системністю, цілісністю і стійкіс-
тю своїх якостей [6, с. 97].

Стан цілісності особистості як 
суб’єкта діяльності забезпечує ін-
теграція її емоцій, мотивів і волі. 
Головна роль мотивів – внутріш-
ня мобілізація усіх потрібних зді-
бностей, функціональних мож-
ливостей і накопиченого досвіду, 
спрямування їх на досягнення ви-
значених цілей і бажаних результа-
тів спортивної діяльності. Емоції і 
мотиви спонукають спортсмена 
до проявлення відповідних рис 
характеру, а воля, що реалізується 
через вольові зусилля, здійснює 
реалізацію діяльності за допомо-
гою цих рис характеру особи.

Відомо, що воля слугує вну-
трішнім джерелом діяльнісних 
покликів і проявів людини і ви-
ступає регулятором його свідомої 
активності. Основні завдання, що 
відносяться до виховання волі у 
процесі спортивної діяльності, 
що народжується і вдосконалю-
ється, полягають в тому, щоб за-
безпечити:

– формування мотиваційних, 

інтелектуальних і моральних 
основ, що забезпечують вольові 
прояви відносно даної діяльності 
(на думку філософа Гегеля, воля – 
це реалізаційна сторона процесу 
мислення особи – авт.);

– усесторонній розвиток во-
льових якостей, потрібних у 
кожному виді діяльності (ціле-
спрямованість, настирливість, рі-
шучість, самовладання тощо);

– формування на цій осно-
ві стрижневих рис характеру, які 
проявляються не тільки в умовах 
спортивної (змагальної) діяльнос-
ті, але й у різноманітних ситуаціях 
життєдіяльності взагалі [6, с. 97].

Зауважимо, розвиток особис-
тості спортсмена як суб’єкта ді-
яльності не може розглядатись 
окремо від колективу, в якому він 
тренується, від системи відносин, 
у які він вступає у ході підготовки 
та змагань. В залежності від спе-
цифіки виду спорту (спортивної 
спеціалізації), а також процесу 
змагань, взаємні відносини учас-
ників команди можуть носити ха-
рактер або співробітництва, або 
взаємодії. При цьому визначаль-
ною умовою характеру взаємодії 
постає ступінь організованості 
команди (у командних та ігрових 
видах спорту) або особливостей 
суперництва із своїм супротивни-
ком. Відома залежність взаємодії 
у команді також від її кількісно-
го складу. За своєю суттю цей 
зв’язок характеризує необхідну 
для спортсмена частку його учас-
ті у досягненні перемоги, і є відо-
браженням власної участі у здо-
бутій перемозі.

Виділяють деякі основні кри-
терії управління спільною діяль-
ністю спортсменів у командах, 
відносячи до їх числа: рівень 
прагнень, групову згуртованість, 
потребу у спілкуванні і фізичну 
взаємодію. Утворюючи найбільш 
важливі характеристики особис-
тості як суб’єкта діяльності, вони: 

– забезпечують спортсмену 
відповідно стійкий рівень надій-
ності та успішності;

– створюють відчуття зігра-



130

ності і спільності членів команди, 
прояв міжособистісного тяжіння і 
взаємних симпатій, що формують 
атмосферу взаєморозуміння і ці-
лісність команди як мікросоціуму;

– дають здатність координува-
ти свої дії з партнерами [6, с. 97-
98].

Включення особи спортсмена 
до складу суб’єкта спільної діяль-
ності (мається на увазі діяльність 
у одній команді) передбачає його 
участь в організації і регуляції 
спільних дій під час змагань, у 
напрацюванні спільної програми 
техніко-тактичних дій. У спортс-
мена як суб’єкта спільної діяльнос-
ті мають формуватися особливі, 
точніше індивідуальні якості, від 
яких залежить погодженість дій у 
складі групи: здатність, бажання 
та уміння співвідносити свої цілі 
і дії з цілями і діями спортивного 
колективу на основі установлен-
ня визначених відносин у ньому, 
умінні мобілізувати активність не 
тільки у бажаному для особи, але й 
у потрібному для групи спортсме-
нів напрямку. При цьому потрібно 
проявляти ініціативу, рішучість і 
дисциплінованість.

Висновки. 1. Прагнення лю-
дини до фізичної досконалості у 
процесі її спортивної діяльності 
проявляється у численних якіс-
них перетвореннях особи спортс-
мена, його психічних здібностей, 
емоцій і волі; здібностей до мис-
лення в екстремальних умовах 
змагальної діяльності і діях на 
межі людських можливостей. У 
процесі занять спортом молода 
людина «виробляє» сама себе і 
оволодіває своїми природними 
властивостями, вона має набува-
ти й важливі соціальні якості, має 
вчитись повноцінно жити й поза 
спортом, у суспільстві.

2. Саме та особистість, яка 
здатна не лише присвоювати світ 
предметів та ідей, але й створю-
вати та перетворювати їх стає 
суб’єктом діяльності. Суб’єкт як 
носій свідомості і самосвідомос-
ті, на відміну від об’єкта впливу, 
характеризується здатністю до са-

морегуляції, самореалізації згід-
но своїх задумів і прагнень. Само 
визначаючись через включення 
у діяльність, він до неї не може 
бути зведений. Діяльність нато-
мість виступає як значуща форма 
активності суб’єкта, яка організує 
і реалізує різноманітні способи 
існування його суб’єктності, це у 
повній мірі стосується й спортив-
ної діяльності.

3. Суб’єкт спортивної діяль-
ності, якому притаманні вказані 
у статті риси та якості, виступає 
неодмінною умовою досягнення 
особою максимально можливих 
для неї змагальних результатів. 
Подане дозволяє стверджувати, 
що одним з найбільш важливих 
результатів впливу на особу різ-
них елементів багаторічної сис-
теми спортивної підготовки як 
раз має виступати становлення 
і вдосконалення спортивної ді-
яльності, носієм якої являється її 
суб’єкт. 

4. Лише суб’єкт, який не тіль-
ки чітко виконує вказівки трене-
ра, але й сам може швидко аналі-
зувати мінливу ситуацію змагань 
і приймати своєчасні рішення, 
обирати оптимальні техніко-так-
тичні дії та їх якісно виконувати, 
уміло розподіляти сили на пері-
од змагань і відновлювати стан 
психоемоційної сфери після тим-
часових невдач, саме цей суб’єкт 
спортивної діяльності здатен не 
тільки брати відповідальність за 
власні імпровізації, але й долати 
своїх суперників приблизно одна-
кових здібностей і стану спортив-
ної форми.   

5. У ході подальшого вдо-
сконалення змісту підготовки 
спортсменів, не оминаючи вдо-
сконалення навчально-трену-
вального процесу як її основи по-
трібно розробити та забезпечити 
використання нових положень те-
орії спорту, що пов’язані з форму-
ванням суб’єкта спортивної діяль-
ності. Саме становлення суб’єкта 
спортивної діяльності виступає 
надійною запорукою досягнення 
особою максимально-можливих 

змагальних результатів.
6. Зазначене актуалізує потре-

бу надійного психолого-педаго-
гічного супроводу спортсменів як 
з боку тренерів, так і психологів 
для забезпечення процесу ви-
вчення і формування, становлен-
ня і корекції особи спортсмена. 

7. Вихідним положенням для 
розробки теоретичних основ та-
кого супроводу має стати особис-
тісне орієнтований підхід у спорті, 
заснований на пріоритеті викорис-
тання внутрішнього потенціалу 
суб’єкта, на праві особи самостій-
но і свідомо робити вибір і нести 
за нього відповідальність.

8. Сутність психологічного су-
проводу полягає у систематично-
му надаванні суб’єкту діяльності 
засобів і прийомів, оволодіння 
якими дозволяє йому активно 
оволодівати власною поведінкою, 
змінювати непродуктивні струк-
тури діяльності і виводити себе 
на більш високий рівень розви-
тку. Це є запорукою досягнення 
найбільших з можливих спортив-
них результатів, а також основою 
формування психічно і соціально 
здорової особи громадянина.

9. Отже, повноцінна реалізація 
психофізіологічного потенціалу 
особистості спортсмена, форму-
вання його як суб’єкта спортивної 
діяльності, котрий опанував нави-
чками самопізнання і рефлексії, 
здатний відновлювати відчуття 
віри у себе і свої можливості, під-
тримувати високий рівень резис-
тентності до впливу суми зовніш-
ніх і внутрішніх дестабілізуючих 
факторів, а також забезпечувати 
здатність до емоційної гнучкості 
пред’являють особливі вимоги до 
подальшого вдосконалення все-
бічної, у тому числі – психоло-
го-педагогічної, компетентності 
тренера. 

Перспектива подальших до-
сліджень полягає у більш глибо-
кому і багатоаспектному вивченні 
структури особи суб’єкта спор-
тивної діяльності, включаючи 
особливості впливу на юну особу 
різних видів спорту. 
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