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Анотації:
Розглянуто особливості експертних 
систем для планування, контролю і 
управління тренувальним процесом у 
спорті вищих досягнень. Показана не-
обхідність удосконалення тренувально-
го процесу в залежності від виду спорту 
та особистості спортсмена. Сучасна 
стратегія побудови і управління трену-
вальними програмами в спорті вищих 
досягнень базується на комп'ютерних 
технологіях (програмах). Програми 
розробляються і удосконалюються 
залежно від виду спорту і різних осо-
бливостей спортсмена.

Коваль Т.В., Корж Д.И., Сидельни-
ков Д.П., Федоров А.П. Экспертные 
системы для планирования, кон-
троля и управления спортивными 
тренировками в спорте высших до-
стижений. Рассмотрены особенности 
экспертных систем для планирования, 
контроля и управления тренировочным 
процессом в спорте высших достиже-
ний, показана необходимость совер-
шенствования экспертных систем в 
зависимости от вида спорта и лично-
сти спортсмена. Современная стра-
тегия построения и управление тре-
нировочными программами в спорте 
высших достижений базируется на 
компьютерных технологиях (програм-
мах). Программы разрабатываются и 
совершенствуются в зависимости от 
вида спорта и разных особенностей 
спортсмена.
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D.P., Fedorov A.P.  Expert systems for 
planning, control and management of 
sports training in top level sport. The 
features of expert systems for planning, 
monitoring and management of the train-
ing in sport of the highest achievements 
are reviewed, the necessity of the expert 
systems improvement, depending on the 
type of sport and the identity of the athlete 
are shown in the paper. The modern strat-
egy of construction and management 
of training programs in sports of the 
maximum reachings bases on computer 
technologies (programs). Programs are 
developed and perfected depending on 
a kind of sports and different features of 
the sportsman.
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Вступ. 1

В останні десятиріччя інформаційні процеси 
об’єктивно вимагають різкого зростання 
інтелектуальних і інноваційних компонентів в 
розумовій і фізичній діяльності. Дана тенденція 
сьогодні чітко видна, та сфера спорту не може 
залишитися від неї осторонь. У зв’язку з цим 
суспільство вимагає від науки аргументованого 
опрацьовування різних аспектів проблем розвитку 
спорту в умовах глобальної інформатизації, а також 
розробку нових методик в побудові і управлінні 
тренувальними програмами, які необхідні як для 
повсякденного життя, так і для розвитку спорту 
вищих досягнень, в якому відбувається тренування 
спеціально відібраних спортсменів для змагальної 
діяльності.

Актуальністю теми є те, що для сучасного 
спортсмена потрібен новий комплекс тренувальних 
вправ, які б сприятливо впливали на організм. 
Надалі це б вплинуло на результати змагальних 
процесів і дало можливість отримання перемоги на 
змаганнях регіонального, національного і світового 
рівнів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [3, 4, 
6, 7, 8] дозволяє зробити висновок, що найменше 
вивченою проблемою є визначення ефективності 
впливу та необхідність удосконалення експертних 
систем. Не вичерпують всіх питань побудова 
експертних систем та комп’ютерне моделювання 
спортивної підготовки і техніки виконання 
спортивних вправ, в залежності від виду спорту та 
особистості спортсмена.

У сучасних умовах розвитку суспільства на 
перший план виходить розвиток спорту, оскільки 
він тісно пов’язаний із здоровою життєдіяльністю 
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людини як чарунки світової інформаційної системи, 
що склалася на даний момент. 

Робота виконана за планом НДР Донецького на-
ціонального університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є розгляд існуючих основ підго-

товки спортсменів, а також новітніх розробок у сфе-
рі проектування спортивних програм, які нададуть 
можливість оптимальної побудови і управління тре-
нуваннями окремо взятого індивідуума. Тому саме 
вибір найбільш кращих тренувань забезпечує гідну 
конкурентну боротьбу у сфері вищих досягнень. 

Для реалізації завдань роботи було визначено 
комплекс методів, адекватних проблем досліджен-
ня, теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичної літератури, педагогічне тестування і 
експеримент, методи математичної статистики [1, 
7].

Результати дослідження. 
Сучасна стратегія побудови і управління тре-

нувальними заняттями в спорті вищих досягнень 
повинна починатися з взаємодії спортсмена та ква-
ліфікованого психолога, який може дати деякі ре-
комендації, скласти певний план, обговорити ті або 
інші невдачі, що допоможе спортсменові надалі ви-
йти на якісно нові рівні і досягти вищих результа-
тів в професійному спорті. Практика тренувальної 
роботи в більшості спортивних секцій, спортивних 
командах не стимулює спортсменів до активності, 
пізнання власних психологічних можливостей, по-
шуку нових засобів, методів, прояву самостійності 
й ініціативності.

 На першому етапі психолог повинен мотивува-
ти спортсмена до психологічної роботи. При аналізі 
результатів діагностики важливо, щоб психолог не 
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нав'язував спортсменові своєї думки, необхідно дати 
йому можливість самому прийняти або не прийняти ці 
результати. В процесі бесіди важливо знайти точки зі-
ткнення для майбутніх зустрічей. Такою точкою може 
стати складання індивідуального плану по психоло-
гічній роботі спортсмена з конкретними результатами 
і термінами виконання поставлених завдань. Складан-
ня плану повинне включати спортсмена в безпосеред-
ній процес психологічної роботи. Для цього корисно 
використовувати програми формування психологічної 
стабільності, а в подальшому - забезпечення психіч-
ної надійності [1, 3].

Основою взаємодії психолога із спортсменом є 
підготовка індивідуального плану з включенням про-
грам формування психологічної стабільності, психіч-
ної надійності і спільної роботи з тренером, для обго-
ворення і коректування індивідуального плану. Тому, 
слід зазначити, що саме робота психолога з тренером 
і спортсменом дозволяє привести їх до найвищих ре-
зультатів, шляхом координування їх дій. 

На думку професора А.В.Алексєєва, який є за-
відуючим кафедрою спортивної психотерапії МПА: 
«Спортсмен, що не володіє психічною саморегуляці-
єю, - потенційний невдаха. Видатні спортсмени воло-
діють цим мистецтвом, можна сказати, інтуїтивно, але 
таких не так вже багато. Інших же треба спеціально 
вивчати практичному аутотренінгу»[2, 7, 9].

Саме після складання і виконання таких психо-
логічних програм спортсмен здатний досягти пев-
ного рівня, але для цього необхідно скласти плани 
тренувань з урахуванням наявних в науці сучасних 
пропозицій. 

В умовах переходу суспільства до «інформаційно-
го», об'єктивно зросла потреба переоснащення про-
грамним забезпеченням спорту нового типу. На дано-
му етапі проводиться велика кількість досліджень, які 
сприяють розвитку і вдосконаленню спорту, шляхом 
розробки унікальних і індивідуальних програм для 
спортсменів (особливо у вищих досягненнях) при під-
готовці до тих або інших змагальних процесів.

Якщо взяти до уваги бурхливий розвиток тех-
нологій, то в недалекому майбутньому тренувальні 
програми складатиме комп'ютер, який зможе також 
контролювати і управляти тренувальним процесом і 
виконанням поставлених завдань, а на основі одер-
жаних даних (після обробки «сирої» інформації) ви-
даватиме деякі рекомендації, які будуть важливими 
в подальшій діяльності. Тому стратегію побудови і 
управління тренувальними програмами необхідно 
розглядати на основі проведених досліджень при об-
ліку всіх присутніх рекомендацій[4, 8]

На сьогоднішній день спостерігається існування 
експертних систем для планування спортивного трену-
вання, які пройшли апробацію і є конкурентноздатни-
ми на світовому ринку. Саме ці системи розробляють 
плани тренувальних занять, виходячи з індивідуаль-
них характеристик спортсменів і їх функціональних 
можливостей, а також спортивних здібностей особи, 
які забезпечують оптимальне зростання майстернос-
ті. Серед таких здібностей можна виділити:
Індивідуальні особливості спортсмена, що відо-1. 

бражають загальну і професійну спрямованість 
(усвідомлення суспільної значущості спортивної 
діяльності, творче відношення до тренувального 
процесу, активна діяльність в житті, працьови-
тість, старанність, дисциплінованість, самостій-
ність, цілеспрямованість);
Характерні особливості спортсмена (прагнення 2. 
до пізнання, ентузіазм, віра в успіх, цілеспря-
мованість, стійкість, витримка, сміливість, воля, 
кмітливість, логічне мислення, завзятість, тер-
піння, ризик, життєрадісність, широкий кругозір, 
рішучість, емоційність, захопленість, наполегли-
вість, терплячість, надійність, відчуття відпові-
дальності);
Особливості самосвідомості спортсмена (мудре 3. 
відношення до свого стану, упевненість в собі, 
самокритичність, розвинене відчуття власної гід-
ності, самоконтроль, вимогливість до себе, само 
організованість, усвідомлення мети, оцінка рівня 
розвитку фізичних якостей, свободи володіння 
своїм тілом);
Соціально-психологічні особливості спортсмена 4. 
(відповідальність, мобільність, сумлінність, іні-
ціативність, активність, порядність, пунктуаль-
ність);
Психодинамічні особливості спортсмена (зосе-5. 
редженість; об'єм, стійкість, перемикання уваги; 
спостережливість, енергійність; логічне, симво-
лічне, образне мислення, пластичність; орієнту-
вання в просторі, орієнтування в часі)[2, 3, 5].
Підходи до планування спортивного тренування 

є методичною основою експертних систем. Вони 
дозволяють будувати збалансовані плани тренувань, 
використання яких мінімізує ризики перетренувань 
і отримання травм, а також формувати необхідні ру-
хові навики і пропорційно тренувати різні системи 
організму, працездатність яких визначає спортив-
ний результат. Вони мають безперечну новизну і 
практичну значущість, дозволяють акумулювати 
передовий досвід і знання фахівців, які взяті з на-
укової методичної літератури, а також представля-
ти ці знання у формалізованому вигляді, звільнити 
тренера від рутинної роботи, здійснювати плану-
вання на принципово новому рівні, аналізувати такі 
об'єми інформації, обробка яких вище людських 
можливостей. Ці системи можуть бути використані 
в процесі підготовки, як спортсменів вищої кваліфі-
кації, так і спортивного резерву.

Для важко координованих видів спорту велике 
науково-практичне значення мають експертні сис-
теми, призначені для біомеханічного аналізу спор-
тивних вправ, при розробці яких можуть бути ви-
користані результати НИОКР, що проводяться в 
НИИТ МГАФК за темами «Математичне моделю-
вання рухів людини», «Відео-комп'ютерний аналіз 
спортивних вправ»[5, 6].

До високих технологій в підготовці спортсменів 
відносяться експертні системи (системи штучного 
інтелекту) і комп'ютерне моделювання спортивної 
підготовки і техніки виконання спортивних вправ.

Експертні системи для планування спортивно-
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го тренування можуть бути використані без втрати 
спільності для багатьох видів спорту, в яких до-
мінуючими є функціональна і технічна підготовка 
(біг, важка атлетика, атлетизм і т.д.).

На етапі комп'ютерного планування трену-
вання потрібне рішення ряду загальних завдань: 
об’єктивізація знань, використовуваних при плану-
ванні тренування; параметризація знань експертів; 
створення системи планування тренування, що во-
лодіє властивостями несуперечності і повноти; мате-
матична постановка завдання планування і розробка 
алгоритмів її рішення[4, 5, 8].

Для визначення програм будується класифікація 
тренувального навантаження, яка включає: класи-
фікацію вправ; типізацію тренувальних занять. Для 
розробки класифікації вправ необхідно вирішити 
безліч завдань, основними з яких є: визначення без-
лічі всіх вправ; виявлення класифікаційних ознак; 
розбиття безлічі всіх вправ на підкласи відповідно до 
класифікаційних ознак. Після цього слід визначити-
ся з типами тренувань, які застосовуватимуться на 
кожному з етапів тренування.

По рівню генерального навантаження можна 
виділити 4 типу тренувань: велика, середня, мала, 
відпочинок. У свою чергу, великі тренування під-
розділяються залежно від того, на розвиток або під-
тримку яких морфофункціональних систем і меха-
нізмів енергозабезпечення вони переважно будуть 
направлені. З урахуванням цього можливо виділити 
сім типів тренувань:
Тренування з великим об'ємом певної роботи і ма-1. 
лими об'ємами рівномірно-тривалих або повторних 
м'яких методів тренування;
Тренування з великим об'ємом повторної жорсткої 2. 
роботи і малим об'ємом рівномірно-тривалою;
Тренування з великим об'ємом спеціальною і мали-3. 
ми об'ємами рівномірно-тривалою або повторною 
м'якою робіт;
Тренування з великим об'ємом рівномірно-тривалого 4. 
і/або повторної м'якої роботи і малими об'ємами 
жорсткою і/або повторною жорсткою робіт; 
Тренування, середні по загальному навантаженню, 5. 
з середніми об'ємами включених в них типів робіт. 
Об'єми робіт в середньому тренуванні залежать від 
об'ємів робіт в найближчих тренуваннях;
Малі тренування складаються з відновлюваного 6. 
комплексу;
Відпочинок.7. 
Слід зазначити, що класифікація тренувань і алго-

ритми планування залежать від постановки завдання 
планування, тобто для різних завдань планування ви-
значаються власні алгоритми і класифікації трену-
вань.

Норми навантаження при всьому вищесказаному 
задають кількість тренувань різного типу на планова-
ному тренувальному циклі, об'єми робіт і методів для 
планованого циклу і окремого тренувального заняття.

Планування тренувального процесу (алгоритм 
планування) здійснюється в такій послідовності: 
розстановка великих тренувань (алгоритм рекур-1. 
сії); 

розстановки великих тренувань кожного типу на 2. 
безлічі великих тренувань (алгоритм рекурсії); 
розстановка середніх тренувань; 3. 
розстановка малих тренувань і днів відпочинку; 4. 
розстановка ланцюжків робіт; 5. 
розстановка вправ з урахуванням норм навантажен-6. 
ня на планований цикл і окремі тренувальні занят-
тя; 
коригування плану тренувань.7. 
Алгоритм рекурсії дозволяє розставити великі тре-

нування на планованому періоді так, щоб виконувала-
ся наступна умова: всі великі тренування розподіля-
ються рівномірно впродовж тренувального циклу.

Вимоги до розстановки середніх, а тим більше 
малих тренувань — істотно слабкіші (у сенсі рівно-
мірності) в порівнянні з розстановкою великих. Після 
первинної розстановки тренувань відбувається уточ-
нення їх розстановки, вироблюване методом «шліфов-
ки» з використанням «Лексикографічного критерію». 
Суть його полягає в наступному: по поточній розста-
новці обчислюються безліч різних коефіцієнтів, буду-
ються різні графіки і креслення, по яких визначається 
правильність складання і т.д. Всі ці показники можна 
розглянути, звернувшись до досліджуваної літерату-
ри, де найповнішим чином розглянуті кожний з них 
і присутня методологія розрахунку, а також певні ви-
сновки [5,6].

Після цього система будує збалансовані плани тре-
нувань, що відповідають уявленням про необхідність 
відповідного розвитку морфофункціональних систем, 
працездатність яких забезпечує спортивний результат, 
і мінімізацію ризиків перетренувань і травм.

 Висновки.
 Перехід до нової епохи обіцяє перехід до якісно 

нових технологій. Ці технології охоплюють всі сфе-
ри життєдіяльності людини. 

 Технології, що розробляються, у сфері спорту 
дають можливість спортсменам підкорити нові вер-
шини, добитися високих результатів і підтримувати 
своє фізичне і психологічне перебування на висо-
кому рівні.

 Для того, щоб досягти певних результатів, необ-
хідно пройти багаторічний курс навчання за певною 
програмою, вийти на високий рівень, а також під-
тримувати і удосконалювати свої результати. При 
цьому не слід забувати про планування, контроль і 
управління з боку різних експертів(тренера, психо-
лога і т.д.).

 Можливо визначити, що на динаміку спортивної 
майстерності спортсмена найбільш помітну увагу 
надають раціонально організовані тренування (тре-
нувальний процес), змагальна діяльність (процес 
змагань) та поза тренувальні дії. При раціонально 
побудованому плані і управлінні тренувальними 
програмами, як в спорті вищих досягнень, так і у 
непрофесійному спорті. 

Слід зазначити, що шляхом індивідуалізації 
здійснюється комп'ютерне планування (на даному 
етапі і на перспективу), яке допомагає як спортсме-
нові, так і тренерові удосконалити технологію тре-
нування і розвинути у спортсмена нові спортивні 
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здібності, а також укріпити старі.
Таким чином, сучасна стратегія побудови і управ-

ління тренувальними програмами в спорті вищих 
досягнень базується на комп'ютерних технологіях 
(програмах), які розробляються і удосконалюють-
ся залежно від виду спорту і різних особливостей 
спортсмена, для яких вони проектуються. 

Перспективи подальшого дослідження у дано-
му напрямку визначають: можливість підвищен-
ня ефективності побудови тренувального процесу, 
управління спортивним тренуванням на основі екс-
пертних систем та комп’ютерного планування. Про-
лонговане спостереження за динамікою параметрів 
фізичного розвитку, функціональної й фізичної під-
готовленості, а також змін психологічного стану. 
Проте це лише база в становленні особистості як 
спортсмена вищих досягнень, а для дійсно досяг-
нення певних результатів і титулів, необхідна роз-
робка спеціальних програм, реалізація яких приво-
дить спортсменів до найвищих результатів.
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