
 

Вимоги до Державного тренера з легкої атлетики 

 

Завдання та обов’язки державного тренера збірної: 

Безпосередньо відповідає за розроблення та виконання заходів, передбачених 
Державними програмами розвитку легкої атлетики в Україні, цільовими програмами 
підготовки спортсменів чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор. Планує, організаційно 
забезпечує та контролює розвиток інфраструктури легкої атлетики в Україні, надає 
методичну допомогу учбовим та спортивним закладам. Контролює їх роботу щодо 
підготовки членів та резерву збірної команди України. Вивчає та аналізує стан і досягнення 
розвитку легкої атлетики в Україні та на світовому рівні. Здійснює аналіз та контроль за ходом 
підготовки та виступів збірної команди та окремих спортсменів у змаганнях. Відповідає за 
розроблення нормативно-правових документів щодо розвитку легкої атлетики, календаря 
спортивних заходів з легкої атлетики та організовує його виконання. Забезпечує координацію 
діяльності тренерського складу збірної команди України з легкої атлетики з комплексними 
науковими групами. Контролює виконання вимог затвердженої системи відбору спортсменів 
для участі в чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх. Контролює додержання 
антидопінгових вимог спортсменами. Забезпечує співпрацю  Федерації легкої атлетики 
України з відповідними структурними підрозділами Державної служби. Здійснює контроль за 
підвищенням кваліфікації тренерів з легкої атлетики. Відповідає за формування штатного 
розпису та персонального складу штатної національної команди України з легкої атлетики. 
Приймає участь в укладанні контрактів зі спортсменами, тренерами та фахівцями.    

 

Повинен знати: 

Закони України; Укази і розпорядження Президента України; постанови Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України; нормативно-правові  акти державних органів з питань, 
що стосуються його діяльності; основні тенденції розвитку легкої атлетики, вітчизняний та 
світовий досвід з цього питання, можливості його ефективного використання і впровадження 
в Україні; основні методики тренування; положення Олімпійської Хартії; статути міжнародної, 
національної федерацій, правила змагань з легкої атлетики, державну мову. 

 

Одним з найголовніших завдань для державного тренера (у тісній співпраці з ФЛАУ та 
державними органами виконавчої влади) є розробка Програми розвитку легкої атлетики в 
Україні, з наданням пропозицій до програми розвитку легкої атлетики в Україні. Для 
реалізації необхідно висвітити: 

1. Передумови розроблення Програми та її мета 

2. Головні завдання 

3. Напрями реалізації завдань Програми 

4. Очікуваний результат виконання Програми 

5. Організація і контроль за виконанням Програми 

6. Система забезпечення (вказати терміни, що створити, що розробити, що ввести, як 
приклад: що вивчити і спрогнозувати, як підготувати і як подати узгодженні 
пропозиції, яким чином розробити і впровадити методичні рекомендації, як 
запровадити у практику систему підвищення кваліфікації та здійснення заходів щодо 



відбору, проведення щорічних рейтингових оцінок у кожній легкоатлетичній 
дисципліні, тощо) 

7. Нормативно-правовий напрямок роботи (які зміни потрібні) 

8. Заходи матеріально-технічного забезпечення ( які пріоритетні спортивні бази та 
споруди необхідно привести до сучасних стандартів у першу чергу, які вжити заходи 
щодо залучення інвестицій і на яких умовах). 

9. Заходи фінансового забезпечення (запропонувати видатки в межах реальної потреби, 
у тому числі розробки розрахунків на реконструкцію легкоатлетичних споруд та 
здійснення поточного та капітального ремонту, здійснення забезпечення медично-
біологічними препаратами, проведення зборів та змагань). 

10. Заходи науково-методичного забезпечення (вдосконалити методичні рекомендації з 
кожної легкоатлетичної дисципліни) 

11. Заходи інформаційного забезпечення ( видання журналу, статей, проведення заходів 
щодо підняття престижу та формування громадської думки тощо). 

12. Заходи медично-біологічного забезпечення (вдосконалити існуючу систему у 
напрямку профілактики, ранньої діагностики, лікування професійних захворювань, 
диспансеризації). 

13. Заходи організаційного забезпечення (визначення пріоритетності видів за 
результатами змагань, забезпечення підготовки та проведення навчально-
тренувальних зборів та змагань за централізованим та децентралізованим порядком). 

14. Підготувати узагальнені пропозиції до Загальнодержавної програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні 

 

Виконавець: ВЕЛИЧКО О.І. (за дорученням  виконкому Федерації легкої атлетики України) 

 


