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Анотація
Актуальність. Нині розробляються сучасні технології інтегральної
спортивної підготовки в спортивній ходьбі, що врахують усі вимоги сучасного
спорту вищих досягнень, зокрема засоби відновлення і стимуляції
працездатності. Відомо, що багато аспектів професійної діяльності тренерів
залишаються недослідженими. Гіпотеза дослідження: з’ясувати наявність
можливостей для підвищення якості практичної роботи тренерів із
висококваліфікованими спортсменами в передзмагальній підготовці в
спортивній ходьбі.
Мета дослідження: уточнити проблемні питання передзмагальної
підготовки, обґрунтувати перспективу розроблення і спрямованого застосування
специфічних засобів відновлення і стимуляції працездатності в передзмагальній
практиці висококваліфікованих спортсменів у спортивній ходьбі.
Матеріал і методи дослідження: проведено анкетування 12 тренерів (n =
12), що спеціалізуються в підготовці спортсменів у спортивній ходьбі:
заслужених тренерів України — 3, вищої категорії — 3, першої категорії — 6.
Застосовувався метод опитування респондентів (анкетування) за допомогою
порядкової шкали оцінок.
Результати: висвітлено позитивне ставлення респондентів до сучасних
засобів відновлення і підвищення працездатності в передзмагальній підготовці,
профілактики травм, розв’язання питань вдосконалення техніки спортивної
ходьби. Застосовували методи непараметричної оцінки функції розподілу даних,
які подано в таблиці.
Висновки: представлено перспективи застосування результатів дослідження
для ефективності спільної роботи тренерів зі спортсменами високого класу в
умовах інтенсифікації сучасної підготовки.
Ключові слова: спортивна ходьба, передзмагальна підготовка, тренери,
анкетування.
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DEVELOPMENT OF FOCUSED RECOVERY AND STIMULATION
MEANS IN PRE-COMPETITIVE PRACTICE AMONG HIGHLY
QUALIFIED ATHLETES IN RACE WALKING
Vynogradova Olena
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine
Abstract
Introduction. Currently, modern technologies of integrated sports training in race
walking are being developed, taking into account the whole range of requirements of
modern sports of the highest achievements, including means of recovery and
stimulation of working capacity. Research hypothesis: to find out the availability of
opportunities for improving the quality of practical work of coaches with highly
qualified athletes in pre-competition training in race walking.
The purpose of the study: to clarify the problematic issues of pre-start training, to
substantiate the possibilities of the development and targeted use of specific means of
recovery and stimulation of working capacity in the pre-competition practice of highly
qualified athletes in race walking.
Material and methods: a survey of 12 trainers (n = 12), specializing in training
athletes in race walking, was conducted: Merited coachers of Ukraine – 3, highest
category – 3, first category – 6. We used the method of interviewing respondents
(questionnaires) using the scale of estimates.
Results: the respondents showed a positive attitude to modern means of recovery
and increased performance, injury prevention, solving issues of improving the
technique in race walking, were used non-parametric methods for evaluating the data
distribution function, which are presented in table form.
Conclusions: the perspectives of using the research results for the effectiveness
of the coaches co-operation with high-class athletes in the context of intensification in
modern preparation for athletes, its high integration are presented.
Key words: race walking, pre-performavce training, coachers, questionnaire.
Вступ. Спортивна ходьба є
складним технічним і спортивним
відображенням швидкої ходьби, яку
розглядають як вид витривалості [1].
Іноді трапляються думки, що в
циклічних видах спорту загальна
кількість технічних прийомів і
тактичних дій обмежена. Це не
завжди відповідає дійсності, оскільки
таким обмеженням у спортивній
ходьбі є правила змагань [2].
Варто зазначити про складність
локомоцій у ходьбі, що мають
перехресний характер, обумовлений
біомеханічними
причинами.
Перехресна координація у ходьбі

відіграє важливу роль у формуванні
кінематики й динаміки шагальних
рухів, оскільки різноспрямованість
обертання верхнього і нижнього
відділів системи щодо вертикальної
осі тіла спортсмена викликає їх
реактивну взаємодію, дає змогу
збільшити розмах і швидкість руху
ніг і супутніх рухів тазом. Оскільки
відштовхування є вирішальним
механізмом локомоції, в системі має
ефективно функціонувати і махова
ланка, без якої повноцінне виконання
цієї дії неможливо.
Координація рухів у спортивній
ходьбі складна, як зразок динамічної
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рівноваги,
при якій стійкість
робочого положення забезпечується
завдяки руху [3].
Для підвищення працездатності
спортсменів у тренувальній та
змагальній діяльності в спортивній
ходьбі фахівці розробляють сучасні
технології інтегральної спортивної
підготовки, що враховують увесь
комплекс вимог сучасного спорту
вищих досягнень, зокрема засоби
відновлення
і
стимуляції
працездатності.
Представляє інтерес інформація,
отримана
від
кваліфікованих
тренерів,
які
працюють
зі
спортсменами
збірних
команд
України. У цьому виді легкої
атлетики
відомі
досягнення
спортсменів України, тренери яких
брали участь в анкетуванні: 2014 р.
— перемоги в особистих і командних
змаганнях на чемпіонаті світу
(Китай); 2015 р. — перемога в
командних змаганнях Універсіади
(Корея) і командне срібло на кубку
світу (Італія); 2017 р. — перемога в
командних та особистих змаганнях
на кубку Європи, чоловіки 20 км
(Чехія); 2018 р. — командна бронза
жінок на кубку світу (Китай); 2019 р.
— перемога на кубку Європи
чоловічої та жіночої команди
України в спортивній ходьбі на 50
кілометрів. Водночас багато аспектів
професійної діяльності тренерів, на
жаль, залишаються невивченими.
Аналіз
даних
науковометодичної літератури під час
підготовки в спортивній ходьбі в
передзмагальному
періоді
визначався
домінувальними
уявленнями сучасних фахівців теорії
та практики олімпійського спорту
про
ступінь
важливості
й

різноманітності засобів відновлення і
стимуляції працездатності в цьому
періоді.
Так, в роботах А. Бондарчука [4]
приділено
увагу
застосуванню
засобів відновлення і стимуляції
працездатності
в
змагальному
періоді.
Автор
вважає,
що
досягнутий рівень спортивної форми
зберігається в змагальному періоді
лише в разі зміни засобів тренування
з великим навантаженням — біг у
гору або по піску, збільшенням
обсягу
та
інтенсивності
або
застосування нових методів розвитку
витривалості. Якщо є потреба
скоротити терміни входження в стан
спортивної форми, то комплекси
застосовуваних
вправ
не
замінюються. У такий спосіб
підтримуються адаптаційні процеси,
завдяки яким спортсмени входять у
стан спортивної форми. Якщо ж є
потреба
збільшити
терміни
входження в стан спортивної форми,
то робиться зміна засобів комплексів
застосовуваних вправ через певні
проміжки часу.
Чим частіше
відбувається
зміна
засобів
тренування, тим довший виявляється
процес входження спортсмена в стан
спортивної форми [4].
Праці Т. Бомпа, К. Буццічеллі
[5] засвідчують, що спортсмени
можуть
застосовувати
певні
методики для досягнення нервовом'язової межі до змагань або в день
змагань. Ця межа є сутністю всіх
методик
потенціацій
нервовом'язової системи. Оскільки автори
поділяють витривалість на три типи:
короткострокову, середньострокову і
довгострокову м'язову відповідно до
фізіологічних характеристик видів
спорту на витривалість, то вказується
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необхідність конверсії сили в м'язову
витривалість. До того ж тренування
м'язової і силової витривалості має
відбуватися одночасно. Ця вимога
може
дотримуватися
шляхом
тренування двох якостей у різні дні
або за допомогою їхнього об'єднання
в складі однієї тренувальної сесії. В
цьому випадку для нас може
становити інтерес позиція авторів
про
тренування
м'язової
витривалості, яка має виконуватися в
кінці тренувальної сесії, оскільки
робота
над
специфічною
витривалістю часто включає в себе
технічне тренування.
Обмеженням
комбінованих
тренувань
може
виступати
стомлення і, якщо потрібно знизити
загальний
обсяг
денного
навантаження,
то
зазвичай
зменшується обсяг роботи з м'язової
витривалості. По суті, оскільки
підвищений тонус (і вихід на пік
форми) пов’язаний із центральною
нервовою
системою,
результативність спортсмена можна
підвищити завдяки тому, що
виконуються короткі та інтенсивні
вправи за день до змагання, вранці
змагального
дня
або
навіть
безпосередньо перед змаганням,
залежно від застосовуваних методик
і параметрів тренування [5, 6, 7].
Наші
дослідження
підтверджують ці позиції. В них
висвітлено
розроблення
і
застосування спеціальних вправ для
ефективного збереження технічних
параметрів рухів спортсменів у
спортивній ходьбі, коли настає
стомлення.
Програма
запропонованих дій застосовується в
передзмагальному
періоді
підготовки [2].

В.
Іссурін
[8]
пропонує
моделювання змагальної поведінки і
підвищення
техніко-тактичної
майстерності
як
обов'язковий
компонент програми реалізаційного
мезоциклу у багатьох видах спорту,
як настрій спортсменів на очікувану
змагальну
поведінку,
передзмагальний мікроцикл може
бути коротший або довший тижня.
Він зазвичай спрямований на
забезпечення
психологічної,
фізичної
та
техніко-тактичної
підготовки до майбутнього змагання
та
здійснення
відновлення
спортсменів
після
попередніх
навантажень.
В. Платонов [9] рекомендує
застосування
тренувальних
і
позатренувальних засобів відновного
характеру спеціальної спрямованості
в спеціально-підготовчому етапі
підготовчого
періоду
і
мобілізаційного
характеру
в
змагальному
періоді,
коли
превалюють засоби інтегрального
характеру.
У
такий
спосіб
застосування
спеціальних
передзмагальних впливів створює
передумови
для
збільшення
ефективності змагальної діяльності в
ряді видів спорту.
Згідно
з
рекомендаціями
В. Платонова та інших авторів [9, 10],
варто враховувати, що у процесі
підготовки до змагань у спортивній
ходьбі є певні особливості, що
визначають
можливості
застосування спеціальних засобів
відновлення
і
стимуляції
працездатності
спортсменів.
Планування застосування цих засобів
має бути таке ж ретельне, як і фізичні
навантаження в цих періодах.
У зв'язку з вищевикладеним,
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визначена мета роботи: уточнити
проблемні питання передзмагальної
підготовки,
обґрунтувати
можливості
розроблення
та
спрямованого
застосування
специфічних засобів відновлення і
стимуляції
працездатності
в
передзмагальній
практиці
висококваліфікованих спортсменів у
спортивній ходьбі.
Матеріал
і
методи
дослідження.
Проведено
анкетування 12 тренерів, що
спеціалізуються
в
підготовці
спортсменів у спортивній ходьбі на
20 і 50 км, які співпрацюють із
провідними спортсменами України, з
них: 3 —заслужені тренери України,
3 — вищої категорії, 6 — першої
категорії. Застосовувалися принципи
біоетики:
інформованої
згоди,
автономності індивіда, свободи волі
й добровільного вибору, право
самостійно ухвалювати рішення.
Дослідження проводилися з
дозволу Української Атлетичної
Асоціації з легкої атлетики (UAA) з
дотримання
етичних
правил,
респонденти були анонімні в
дослідженнях і в тексті роботи
(рішення UAA № 03-276 від
03.20.2020).
Метод експертних оцінок у
дослідженні передбачав опитування
думок провідних тренерів України зі
спортивної ходьби (n = 12) про
процес передзмагальної діяльності в
спортивній
ходьбі,
засоби
відновлення
і
стимуляції
працездатності, профілактики травм
найбільш вразливих ланок опорнорухового апарату спортсменів.
У процесі дослідження було
застосовано
емпіричні
методи
опитування
респондентів
за

допомогою методу анкетування та
узагальнення результатів, проведена
оцінка відносин тренерів щодо
досліджуваної
проблеми
за
допомогою порядкової шкали оцінок
Лайкерта [11]. Була застосована
класична шкала, що складається з
оцінок: повністю згоден — 5 балів;
згоден — 4 бали; частково згоден —
3 бали; частково не згоден — 2 бали;
повністю не згоден — 1 бал.
Кожному
варіанту
відповіді
призначений ранг від 5 до 1, де
варіант відповіді «повністю згоден»
відповідав рангу 5, а варіант відповіді
«повністю не згоден» відповідав
рангу 1. Відсутність нуля обмежує
аналіз даних тільки безперервним
розподілом із метою перевірки
гіпотез і виявлено, що інші шкали в
формі (0, 1, 2, 3) були більш стійкими
і можуть представляти більш логічну
альтернативу [12]. Застосування
даного методу дає змогу отримати
кількісні
оцінки
ставлення
респондентів, придатні для аналізу
вираженої
зацікавленості
в
досліджуваному аспекті, виміряних
за ранговою шкалою.
По суті, порядкова шкала оцінок
застосовується
для
вираження
респондентами своєї згоди або незгоди
з запропонованими судженнями, що
характеризують об’єкт дослідження,
на основі якого будується аналіз. Для
п’ятибальних елементів Лайкерта tтест із даними MWW (Манна-УітніУілкоксона) зазвичай мають однакову
потужність [13].
Застосовувався метод опитування
респондентів
анкетування
за
допомогою порядкової шкали оцінок
Лайкерта,
а
також
методи
непараметричної
оцінки
функції
розподілу даних, які подано в таблиці 1.
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спортсменів у спортивній ходьбі
засвідчив, що в тренувальному
процесі спортсменів достатню увагу
приділяють засобам, які спрямовані
на відновлення функціонального
стану організму спортсменів у
тренувальному процесі.

Результати дослідження та їх
обговорення.
Ознайомлення
з
досвідом роботи тренерів України у
легкій атлетиці зі спортивної ходьби
та аналіз засобів, що застосовуються
для відновлення і стимуляції
працездатності в передзмагальній
підготовці
висококваліфікованих

Таблиця 1
Оцінка ставлення тренерів (n=12) до проблем передзмагальної підготовки
Питання у анкеті для тренерів

Кількість
балів,
набрані
питанням

% до
загальної
кількості
балів

Середня
кількість
балів

Оцінка
за шкалою
Лайкерта

60

11,7

5,0

повністю
згоден

60

11,7

5,0

повністю
згоден

56

11,0

4,7

повністю
згоден

31

6,1

2,6

частково
згоден

59

11,5

4,9

повністю
згоден

45

8,8

3,8

згоден

60

11,7

5,0

повністю
згоден

58

11,4

4,8

повністю
згоден

39

7,6

3,2

частково
згоден

43

8,4

3,6

згоден

511

100

Питання 1. Як ви вважаєте, чи варто
спеціальними засобами впливати на процес
відновлення після тренувального
навантаження в спортивній ходьбі?
Питання 2. Чи вважаєте ви відновлювальні
процедури частиною тренувального процесу в
спортивній ходьбі?
Питання 3. Чи застосовуєте ви у своїй
практиці засоби стимуляції відновлення
працездатності в спортивній ходьбі?
Питання 4. Чи є умови для застосування
засобів відновлення там, де ви проводите
тренувальні заняття зі спортивної ходьби?
Питання 5. Чи вважаєте ви відновлювальні
процедури профілактикою травм опорнорухового апарату у спортсменів, які
займаються спортивною ходьбою?
Питання 6. Чи застосовуєте ви спеціальні
вправи для профілактики ушкоджень
гомілковостопного суглоба і підошовних
м'язів у спортсменів, що займаються
спортивною ходьбою?
Питання 7. Як ви вважаєте, чи варто розвивати
у спортсмена відчуття параметрів рухів і
реакції опори для поліпшення техніки
спортивної ходьби?
Питання 8. Чи застосовуєте ви спеціальні
вправи для збереження технічних
можливостей спортсменів у спортивній ходьбі,
коли настає стомлення?
Питання 9. Чи застосовуєте ви медикобіологічні засоби, що стимулюють
працездатність спортсменів у
передзмагальному періоді підготовки?
Питання 10. Чи застосовуєте ви в
передстартовій підготовці засоби відновлення
і стимуляції працездатності?
Загалом

Примітка: медіана (1; 3 квартилі).
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У
результаті
аналізу
та
узагальнення
відповідей
респондентів
визначено
концептуальні
положення,
що
визначають роль і місце засобів
відновлення
та
стимуляції
працездатності
як
системного
елемента змагальної діяльності.
Більшість тренерів вважають
відновлювальні
процедури
профілактикою
травм
опорнорухового апарату у спортсменів, які
займаються спортивною ходьбою, і
застосовують спеціальні вправи для
зміцнення
сумково-зв'язкового
апарату спортсменів.
Тренерам
відомо,
що
застосування спеціальних вправ для
підвищення
аналітичного
сприйняття ключових параметрів
рухів може впливати на ефективність
техніки спортивної ходьби, коли
настає стомлення [6, 14].
Велика
увага
приділяється
розвитку
спортсмена
відчуттів
параметрів рухів і реакції опори для
поліпшення техніки спортивної
ходьби, а також застосування
спеціальних вправ для збереження
технічних можливостей спортсменів
у спортивній ходьбі, коли настає
стомлення.
Результати аналізу анкетного
опитування засвідчили позитивне
ставлення вітчизняних фахівців до
застосування спеціальних засобів
відновлення після тренувального
навантаження (питання 1).
Про те, наскільки важливе
уявлення
тренерів
про
відновлювальні засоби як частини
тренувального процесу в підготовці
спортсменів, висвітлено у відповідях
на друге і третє питання.
Під час аналізу відповідей на

четверте питання з’ясувалося, що в
передзмагальній підготовці засоби
відновлення
і
стимуляції
працездатності вітчизняні тренери
застосовують менше, ніж вимагає
сучасна практика спорту вищих
досягнень. Причиною тому можуть
слугувати відсутні відповідні умови.
Відповіді на п'яте і шосте питання
засвідчили, що іноді респонденти дещо
перебільшують
ефект
відновлювальних процедур як засобу
профілактики травм, недооцінюючи
водночас застосування спеціальних
вправ для профілактики ушкоджень
гомілковостопного
суглобу
і
підошовних м'язів — вразливих ланок
опорно-рухового
апарату
у
спортсменів, що спеціалізуються в
спортивній ходьбі, хоча це досить
важливо, адже травми і хвороби, а
також їх вплив на доступність
тренувань під час підготовки є
основними факторами, що визначають
ймовірність того, що спортсмен
досягне успіху або зазнає невдачі на
міжнародному рівні [15, 16].
За результатами анкетування
експертів, можна констатувати, що в
процесі
підготовки
вітчизняні
тренери приділяють значну увагу
вдосконаленню
технічної
майстерності спортсменів, розвитку
спеціальних відчуттів просторовочасових технічних параметрів рухів,
що майже не відрізняється від думки
зарубіжних фахівців [17].
Приділяється особлива увага
застосуванню спеціальних вправ для
збереження технічних можливостей
спортсменів у спортивній ходьбі,
коли настає стомлення що висвітлено
в позитивних відповідях на 7 і 8
питання.
Ці
аспекти
в
передзмагальній
підготовці
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виконують зарубіжні фахівці [18]. На
жаль,
не
завжди
доступні
вітчизняним
тренерам
медикобіологічні засоби, що стимулюють
працездатність
спортсменів
у
передзмагальному і передстартовому
періодах підготовки (питання 9, 10).
Недостатня інформованість в
ефективності таких засобів (методики
потенціації), відомі у нас як
позатренувальні [19], вимагають
залучення фахівців кінезіотерапії для
надання
практичної
допомоги
тренерам
і
спортсменам
у
передзмагальному і передстартовому
періодах підготовки.
У підсумку висвітлене позитивне
ставлення респондентів до сучасних
засобів відновлення і підвищення
працездатності, профілактики травм,
розв’язання питань вдосконалення
техніки
спортивної
ходьби.
Представлені
перспективи
застосування
результатів
дослідження для ефективної спільної
роботи тренерів зі спортсменами
високого
класу
в
умовах
інтенсифікації сучасної підготовки до
змагань, її високої інтеграції.
Отже,
аналіз
науковометодичної літератури дав змогу
уточнити специфіку відповідей
тренерів на подані запитання про
засоби відновлення і стимуляції
працездатності спортсменів під час
підготовки в спортивній ходьбі в
передзмагальному періоді.
Відповіді респондентів вказали
на проблему, з якою пов’язана
відсутність знань і як наслідок —
практичних навичок застосування
засобів відновлення і стимуляції
працездатності в процесі змагальної
діяльності.
Можна констатувати, що попри

загальну позитивну думку про
потребу системного застосування
таких засобів, науково-обґрунтованої
методики
їх
практичного
застосування в цілісному вигляді
немає.
Основна проблема полягає у
відсутності розуміння диференціації
засобів, спрямованих на стимуляцію
працездатності
в
процесі
передстартової підготовки, засобів
корекції
втоми
і
стимуляції
відновних процесів.
Основою
для
розуміння
проблеми, визначення шляхів її
розв’язання, в результаті формування
шляху реалізації системного підходу
в природних умовах спортивної
підготовки
є
систематизація
методологічних основ періодизації
спортивної
підготовки.
Вона
базується
на
застосуванні
закономірностей
формування
термінових
і
довгострокових
адаптаційних реакцій у процесі
спеціально організованої змагальної
діяльності.
Варто зазначити, що у процесі
підготовки до змагань у спортивній
ходьбі
є
певні
особливості,
наприклад, як етапи ранніх і
вибіркових змагань. Терміни етапу
основних і вибіркових змагань
можуть зміщуватися залежно від
виконання
умов
відбору
на
командний чемпіонат світу або
континентальний кубок (Європи),
який проводиться зазвичай на трип'ять тижнів раніше, ніж літній
чемпіонат України.
Слід брати до уваги, що
тривалість активного відпочинку
після виступу на дистанції 20 км
може становити орієнтовно два
тижні, а 50 км — три. Після цього
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планується базовий мезоцикл із
великими
тренувальними
навантаженнями (3‒4 тижні). Потім
планується
передзмагальний
мезоцикл (три тижні), у процесі якого
обсяг тренувальної роботи різко
знижується, а підготовка має
індивідуальний характер [10]. На
цьому етапі для ефективного
розв’язання питань передзмагальної
підготовки в спортивній ходьбі
виникає
потреба
в
допомозі
федерації
легкої
атлетики
в
організації
медико-біологічного
контролю і підвищення кваліфікації
відповідних спеціалістів для роботи з
основним складом збірної команди
України зі спортивної ходьби.
Перспективи
подальших
досліджень. Наведені результати
дослідження формують підстави для
продовження досліджень у напрямі
підвищення
спеціалізованої
спрямованості засобів відновлення і
стимуляції
працездатності
у
легкоатлетів, які спеціалізуються в
спортивній ходьбі. Вони пов'язані з
розробленням і пошуком шляхів
практичного
впровадження
передзмагальних впливів з урахуванням
їхнього
впливу
на
посилення
специфічних ефектів тренувальних і
змагальних навантажень.
Відомо, що в спортивній ходьбі
спортсмен
може
потребувати
емоційної підтримки з боку тренера в
передзмагальній,
передстартовій
діяльності та в процесі змагань. У
цьому й полягає відмінність від
командних
видів
спорту,
де
допомога, підтримка і навіть технічні
вказівки спортсмен може отримати у
своїх партнерів [20].
Показано,
що
реакція
спортсмена на тренера, який зазнає

стрес, зазвичай негативна. Думка
спортсменів про те, що тренери менш
ефективні у стресовому стані,
відображалася
на
сприйнятті
компетентності і відносинах тренер ‒
спортсмен, але ці теми можуть стати
поштовхом
для
подальших
досліджень [21].
Висновки:
1. Аналіз сучасних досліджень
засвідчив,
що
застосування
спеціальних
передзмагальних
впливів створює передумови для
збільшення ефективності змагальної
діяльності в багатьох видах спорту,
зокрема в видах легкої атлетики.
2. Результати
експертного
опитування продемонстрували, що
тренери зі спортивної ходьби
позитивно
ставляться
до
застосування засобів відновлення і
стимуляції працездатності в процесі
передзмагальної підготовки, але
застосовують їх менше, ніж вимагає
сучасна практика спорту, позаяк
відсутні відповідні умови.
3. На сучасному етапі тренер у
спортивній ходьбі зазвичай є
вузькопрофільним фахівцем, який
здатний на достатньо високому рівні
забезпечити технічну, тактичну,
фізичну та інші види підготовки.
Проте іноді він потребує допомоги
профільних
фахівців
для
забезпечення якісної передзмагальної
підготовки спортсменів.
4. Вдалий виступ національних
команд на олімпійських аренах
багато в чому залежить від
успішності представників легкої
атлетики.
Успіх
можливий
з
атлетами, які спеціалізуються в
спортивній ходьбі, оскільки вони
можуть позитивно вплинути на
загальний результат збірної команди
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країни. Узагальнення досвіду роботи
тренерів,
дослідження
їхньої
діяльності можна трактувати як одне
з джерел виконання вимог сучасного
спорту вищих досягнень.
Дослідження проводилися з

дозволу Української Атлетичної
Асоціації з легкої атлетики (UAA) з
дотримання
етичних
правил,
респонденти були анонімні в
дослідженнях і в тексті роботи (док.
UAA № 03-276 від 03.20.2020).
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