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Організаційно-методичні аспекти експериментальної 
тренувальної програми для спортсменів легкої ваги  

в академічному веслуванні
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Анотації:
Мета: розробити експерименталь-
ну тренувальну програму з акаде-
мічного веслування для веслярів 
легкої ваги. Матеріал: в досліджен-
ні взяли участь 27 кваліфікованих 
спортсменів, віком 19-22 роки, які 
займаються академічним веслуван-
ням більш ніж 6 років. Результати: 
для розробки ефективної трену-
вальної програми проводилось ви-
вчення поточного фізичного стану 
спортсменів, також враховувалась 
думка провідних тренерів з акаде-
мічного веслування, які займаються 
з веслярами легкої ваги. Розроблена 
інноваційна тренувальна програма з 
академічного веслування. Експери-
ментальна тренувальна програма 
з академічного веслування перед-
бачала застосування протягом року 
і була запланована у формі блоків 
та спрямована на розвиток і вдо-
сконалення швидкісної та силової 
витривалості, сили та максималь-
ної сили. Висновки: пропонується 
впровадження у тренувальний про-
цес експериментальної методики, 
що розроблена з урахуванням етапу 
підготовки та плануванням за мезо-
циклами та мікроциклами. 

Омельченко Е.С. Организационно-ме-
тодические аспекты эксперименталь-
ной тренировочной программы для 
спортсменов легкого веса в академи-
ческой гребле. Цель: разработать экспе-
риментальную тренировочную программу 
по академической гребле для гребцов 
легкого веса. Материал: в исследовании 
приняли участие 27 квалифицированных 
спортсменов, в возрасте 19-22 года, кото-
рые занимаются академической греблей 
более 6 лет. Результаты: для разработки 
эффективной тренировочной программы 
изучалось текущее физическое состояние 
спортсменов, также учитывалось мнение 
ведущих тренеров по академической гре-
бле, которые работают с гребцами легко-
го веса. Разработана экспериментальная 
инновационная тренировочная программа 
по академической гребле. Эта программа 
предусматривала внедрение в течение 
года, спланирована в форме блоков, на-
правлена на развитие и совершенствова-
ние скоростной и силовой выносливости, 
силы и максимальной силы. Выводы: 
предлагается внедрение в тренировочный 
процесс экспериментальной методики, 
разработанной с учетом этапа подготов-
ки и распланированной по мезоциклам и 
микроциклам. 

Omelchenko E.S. Organisational 
and methodological aspects of 
experimental training programs 
for athletes lightweights in 
academic rowing. Purpose: develop 
an experimental training program for 
lightweight rowers in academic rowing. 
Material: the study involved 27 qualified 
athletes who are engaged in academic 
rowing over 6 years, age 19-22 years, 
with sports qualifications KMS and MS. 
To better design the training program was 
conducted to study this physical condition 
of athletes also took into account the 
opinion of the leading coaches in 
academic rowing that are engaged with 
lightweight rowers. Results: as a result 
of an experimental study was designed 
training program in academic rowing. 
Conclusions: Experimental training 
program rowing provided its use for 
a year and was designed in the form 
of blocks and aims to developing and 
improving endurance (speed and power), 
strength and maximum strength. The 
experimental technique that was used 
in the training process, was designed 
with the preparation phase and plan on 
mesocycles and microcycle.
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Вступ. 1

Сучасний рівень зростання спортивних результа-
тів на українській та міжнародній аренах потребує по-
стійного пошуку шляхів вдосконалення та раціоналі-
зації тренувального процесу, а також пошуку засобів 
та методів, наповнюючих його [3, 6, 8, 9, 14]. Зміни в 
програмі Олімпійських ігор виявили необхідність по-
будови тренувального процесу веслярів легкої ваги.

Таким чином, вважаючи те, що багато авторів [2, 5, 
7, 17, 18] розглядають тренувальний процес як склад-
ну та багатофакторну систему, яка включає в себе тех-
нічну, фізичну, тактичну, психологічну, та теоретичну 
підготовку, фахівцями постійно здійснюється пошук 
способів раціоналізації навчально-тренувального 
процесу [1, 4, 10, 11]. Фізична підготовка є базовою, 
на якій ґрунтуються усі інші види підготовки. Окре-
мі автори переконані в необхідності розвитку спеці-
альної витривалості спортсменів [13, 16], а деякі [12] 
підкреслюють необхідність та важливість силової 
підготовленості, як одного з факторів, які визначають 
результативність висококваліфікованих спортсменів в 
змаганнях. Але в той же час спеціалісти висловлюють 
думку щодо необхідності врахування індивідуальних 
особливостей спортсменів [15], як важливого фактора 
побудови тренувального процесу. 
© Омельченко О.С., 2014 
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В зв’язку зі змінами у програмі сучасних Олімпій-
ських ігор була введена нова категорія для спортсме-
нів з легкою вагою тіла в академічному веслуванні. 
Однак у сучасному спорті тренувальний процес вес-
лярів легкої ваги здійснюється за загальноприйнятою 
методикою для веслярів тяжкої ваги, де домінуючим 
напрямом є збільшення обсягу тренувальних наванта-
жень. 

Аналіз спеціальної літератури показує, що пи-
тання управління тренувальним процесом веслярів 
легкої ваги не знайшли належного висвітлення. У 
зв’язку з відсутністю даних про раціональну організа-
цію управління тренувальним процесом визначається 
необхідність науково-методичного обґрунтування, 
практичної розробки та реалізації системи підготовки 
кваліфікованих спортсменів легкої ваги відповідно до 
сучасної теорії і методики спортивного тренування. 

Робота виконується згідно Зведеного плану науко-
во-дослідницької роботи Міністерства України освіти 
і науки, молоді та спорту на 2010-2015 р. За темою 2.6. 
«Теоретико-методичні основи удосконалення трену-
вального процесу та змагальної діяльності в структурі 
багаторічної підготовки спортсменів».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – науково обґрунтувати і розробити 

програму побудови навчально-тренувального процесу 
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веслярів легкої ваги на етапі підготовки до вищих до-
сягнень.

Методи дослідження. В дослідженні використову-
вались наступні методи дослідження: на основі аналі-
зу та узагальнення науково-методичної літератури, а 
також досвіду провідних тренерів створено експери-
ментальну програму з академічного веслування.

Дослідження проводились в СДЮШОР з веслу-
вання Дніпропетровської обласної організації фіз-
культурно-спортивного товариства «Україна» та на 
базі наукової лабораторії Дніпропетровського держав-
ного інституту фізичної культури і спорту, в яких бра-
ли участь 27 кваліфікованих спортсменів, які займа-
ються академічним веслуванням більше 6 років, вік 
19-22 років, зі спортивною кваліфікацією КМС і МС.

Результати дослідження. 
В результаті експерименту нами була розроблена 

експериментальна програма тренувального проце-
су для веслярів легкої ваги з урахуванням поточного 
фізичного стану, а також думки провідних тренерів з 
академічного веслування, які безпосередньо займа-
ються з веслярами легкої ваги.

Розробка експериментальної програми тренуваль-
ного процесу для веслярів легкої ваги з академічного 
веслування проводилась на базових положеннях про-
грами для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалі-
зованих навчальних закладів спортивного профілю. 
Основними напрямами вдосконалення системи спор-
тивної підготовки були наступні: поступовий приріст 
обсягів, суворе дотримання раціонального співвідно-
шення системи тренування спортсменів, максималь-
на орієнтація на індивідуальні задатки та здібності 
кожного спортсмена, постійне розширення змагаль-
ної практики, прагнення до суворої збалансованос-
ті системи тренувальних і змагальних навантажень, 
відпочинку, харчування, орієнтація всієї системи 
спортивного тренування на досягнення оптимальної 
структури змагальної діяльності, а також удоскона-
лення системи керування тренувальним процесом.

Основними положеннями експериментальної про-
грами тренувального процесу для веслярів легкої ваги 
були:
• всебічний гармонійний розвиток спортсменів;
• створення стійкої бази з загальної, спеціальної, тех-

нічної підготовки, яка б забезпечувала зростання і 
стабільність спортивних результатів;

• покращення фізичних якостей з урахуванням осо-
бистих властивостей спортсмена та підвищення 
спеціальної працездатності;

• вдосконалення особистої техніки веслування, ово-
лодіння темпом, ритмом у залежності від тактичних 
задач проходження дистанції;

• досягнення максимального рівня специфічної адап-
тації та підготовленості до змагань.

Основними дидактичними та специфічними прин-
ципами, що були використані при плануванні трену-
вального процесу веслярів легкої ваги, були принципи 
наочності, систематичності, доступності, хвилепо-
дібності динаміки навантажень, єдності змагальної 

діяльності і структури підготовленості, циклічності 
процесу підготовки. 

Основними особливостями експериментальної 
програми стали наступні:
1. Розроблення блоків вправ із фізичної підготовки, 

розвитку спеціальних здібностей спортсменів 
легкої ваги здійснювалось на підставі урахування 
принципів спортивної підготовки, матеріально-
технічного оснащення та цілей, які спрямовані на 
досягнення найвищого результату. 

2. Вправи з фізичної підготовки планувались з ураху-
ванням інтенсивності за показниками ЧСС та з кон-
кретними інтервалами відпочинку.

3. Вирішення поставлених завдань на етапі підготовки 
до вищих досягнень, а саме: індивідуалізована за-
гальна та спеціальна фізична підготовка, спрямо-
вана на підвищення рівня фізичних якостей, які є 
сильними сторонами у підготовці спортсмена, а 
також можливе подолання слабких; досягнення 
граничних обсягів тренування з індивідуальною 
регламентацією інтенсивності навантаження; до-
сягнення відносно високого рівня тренованості і 
спортивних результатів; створення передумов для 
подальшого підвищення спортивних результатів і 
як наслідок досягнення результатів міжнародного 
класу у складі національних збірних команд. 

4. Програма сприяла підвищенню ефективності тре-
нувального процесу спортсменів легкої ваги.

5. Під час планування тренувального процесу були 
повністю виключені обтяження з 80-85 % від 
максимальної ваги, так як такі обтяження сприяють 
набору м’язової маси, що є  небажаним для веслярів 
легкої ваги.

6. Під час використання експериментальної програми 
спортсменам було запропоноване більш дробове 
навантаження (змінено дозування вправ).

7. Під час виконання тренувальних вправ спортсме-
нам легкої ваги необхідно було виконувати більшу 
кількість повторень без збільшення основного на-
вантаження. 

8. При розробці експериментальної програми го-
ловний акцент ставився на розвиток швидкісної 
витривалості, силової витривалості та сили. 

9. Під час використання експериментальної програми 
веслярі легкої ваги експериментальної групи кори-
стувалися полегшеним інвентарем (човни та весла).
Структура експериментальної програми наведена 

на рис.1
Особливістю експериментальної програми була 

розробка і впровадження в програму тренувальних за-
нять 5 основних блоків з різноманітними варіаціями 
вправ, що вирішували основні завдання – вдоскона-
лення витривалості (швидкісної та силової), сили та 
максимальної сили.

Ці блоки були розподілені та використовувались 
в залежності від завдань окремих компонентів трену-
вального процесу (мезоцикли та мікроцикли). 

В підготовчому періоді річного циклу, який тривав 
20 тижнів, було заплановано 3 мезоцикли: втягуючий, 
базовий та контрольно-підготовчий. 
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Рис.1 Структура річної побудови тренувального процесу веслярів легкої ваги

Таблиця 1
Спрямованість тренувальних занять втягуючого мікроциклу 

Дні тижня Спрямованість навчально-тренувального процесу
Понеділок Втягування організму до роботи, розвиток загальних фізичних якостей
Вівторок Розвиток загальних фізичних якостей, розвиток витривалості
Середа Розвиток загальних фізичних якостей, розвиток витривалості
Четвер Розвиток загальних фізичних якостей, розвиток витривалості
П’ятниця Втягування організму до роботи, розвиток загальних фізичних якостей

Таблиця 2
Спрямованість тренувальних занять, що використовувались в ударному мікроциклі втягуючого мезоциклу

Дні тижня Спрямованість навчально-тренувального процесу
Понеділок Розвиток силових якостей
Вівторок Розвиток витривалості та силових якостей спортсмена
Середа Розвиток витривалості та силових якостей спортсмена
Четвер Розвиток силових якостей спортсмена
П’ятниця Розвиток силових якостей спортсмена
Субота Вдосконалення техніки веслування

Таблиця 3
Спрямованість тренувальних занять, які сприяли відновленню організму веслярів-академістів

Дні тижня Спрямованість навчально-тренувального процесу
Понеділок Розвиток силової витривалості 
Вівторок Розвиток загальних фізичних здібностей, розвиток силової витривалості
Середа Розвиток силової витривалості
Четвер Розвиток загальних фізичних здібностей, розвиток силової витривалості
П’ятниця Розвиток силової витривалості
Субота Розвиток загальних фізичних здібностей, витривалості

Підготовчий період  
(20 тижнів)   

Втягуючий  
мезоцикл  
(6 тижнів)   

Базовий  
мезоцикл  
(8 тижнів)   

Річний макроцикл   

Контрольно-
підготовчий  

мезоцикл  
(6 тижнів)   

Змагальний період  
(24 тижня)   

Передзмагальний 
мезоцикл  
(6 тижнів)   

Змагальний  
мезоцикл  

(18 тижнів)   
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Втягуючий мезоцикл був початком підготовчо-
го періоду, мав тривалість 6 тижнів, продовжував-
ся з другої половини жовтня і весь листопад. В цей 
період його завданнями були поступове підведення 
спортсменів до ефективного виконання специфічного 
тренувального навантаження. Завдяки погодним умо-
вам спортсмени мали змогу проводити тренування на 
воді. В цей проміжок часу планувались заняття з роз-
витку загальних фізичних якостей та з розвитку сило-
вої витривалості. На початку блоку тренування прово-
дились 1 раз на день, потім поступово збільшувались 
до 2 разів на день. Заняття проводились тривалістю 
90 хвилин, збільшуючись до 120 хвилин. Зміст трену-
вань складало рівномірне веслування, веслування на 
ергометрі та робота зі штангою. 

У втягуючому мезоциклі планувались 3 види мі-
кроциклів: втягуючий, ударний, відновлювальний. 
Втягуючий мікроцикл продовжувався один тиждень, 
мав завдання втягування організму до роботи, роз-
виток загальних фізичних якостей та розвиток ви-
тривалості. Тривалість занять в цьому мікроциклі 
становила 90-120 хвилин. Зміст складали різні види 
веслування – рівномірне, зі «сходженням», у спокій-
ному темпі та у гоночному темпі. Основні методи, 
які застосовувались в цьому мікроциклі – словесний 
(аналіз та обговорення) та безперервний і інтерваль-
ний. Засобами цього мікроциклу були загально-підго-
товчі та спеціально-підготовчі вправи. Потужність, з 
якою виконувались вправи не перевищувала 60 % від 
максимальної, частота серцевих скорочень знаходила-
ся в межах 130-150 уд/хв. Орієнтовний план втягую-
чого мікроциклу наведений в таблиці 1.

У цьому періоді було заплановано 2 ударних мі-
кроцикли. Завдання, які вирішувались в цей відрізок 
часу – стимуляція адаптаційних процесів в організмі 
спортсмена, вирішення основних завдань усіх видів 
підготовки, розвиток загальних фізичних якостей, 
розвиток витривалості та силових якостей спортсме-
на. Тривалість занять складала 90-120 хвилин, зміст 
тренувань складали різні види веслування – рівно-
мірне, зі «сходженням», у спокійному та гоночному 
темпі, а також вправи зі штангою і веслування на 
ергометрі «Concept-2». Методами цього мікроциклу 
були безперервний та інтервальний. Засобами були 
загально-підготовчі та спеціально-підготовчі вправи. 
Потужність, з якою виконувались тренувальні вправи 
в першому мікроциклі варіювалась від 50 до 90 % від 
максимальної, а в другому ударному мікроциклі мала 
вже менший розмах та складала 50-60 % від макси-
мальної. Частота серцевих скорочень становила 130-
150 уд/хв. – 170-180 уд/хв. Орієнтовний план ударного 
мікроциклу наведений в таблиці 2. 

Відновлювальний мікроцикл продовжувався один 
тиждень та мав метою забезпечення оптимальних 
умов для відновлювання організму спортсменів. На-
вантаження цього мікроциклу було невеликим, ско-
ротилося майже вдвічі і мало метою в основному 
розвиток загальних фізичних якостей і силової ви-
тривалості. Тривалість занять в цьому мікроциклі не 

перевищувала 120 хвилин. Зміст складали вправи зі 
штангою, які виконувались з максимальною потуж-
ністю 50 % та частотою серцевих скорочень 120-130 
уд/хв. та веслування на ергометрі «Concept-2» з тими 
ж показниками (табл. 3). Методи цього мікроциклу – 
безперервний та інтервальний, засоби – загально-під-
готовчі та спеціально-підготовчі вправи.

Базовий мезоцикл був серединою підготовчого пе-
ріоду, мав тривалість 8 тижнів та продовжувався два 
місяці – грудень та січень. В цьому періоді проводи-
лась основна робота по підвищенню функціональних 
можливостей організму спортсменів, вдосконаленню 
фізичних якостей. Тренувальні навантаження були 
великими за об’ємом та інтенсивністю. Тривалість їх 
становила до 120 хвилин, зміст складали вправи на 
витривалість (в т.ч. біг), веслування на ергометрі, ро-
бота зі штангою, веслування в басейні та вправи на 
розвиток швидкості.

Базовий мезоцикл складався з 3 мікроциклів: втя-
гуючого, ударного та відновлювального.

Втягуючий мікроцикл мав спрямованість підго-
товки організму спортсменів до великих фізичних 
навантажень, його тривалість була протягом одного 
тижня. У цей період розвивались загальні та спеці-
альні фізичні здібності, сила та витривалість. Зміст 
тренувань складали бігові вправи, веслування на ер-
гометрі «Concept-2» та вправи зі штангою. Тривалість 
занять не перевищувала 120 хвилин. Методи цього 
мікроциклу – інтервальний та безперервний. Засоби, 
які використовувались в цьому мікроциклі – загаль-
но-підготовчі, спеціально-підготовчі та допоміжні 
вправи. Потужність, з якою виконувались тренуваль-
ні вправи складала від 50 до 85 % від максимальної з 
частотою серцевих скорочень 120-130 уд/хв.

 Основний зміст підготовчого періоду складали 3 
ударних мікроцикли тривалістю один тиждень кож-
ний, спрямованістю яких було рішення задач фізич-
ної та інтегральної підготовки. В цей час основними 
напрямками були розвиток загальних та спеціальних 
фізичних якостей, сили, витривалості. Тривалість за-
нять складала 90-120 хвилин, зміст становили бігові 
вправи, веслування на ергометрі «Concept-2» та впра-
ви зі штангою. Методи тренувань – словесні (аналіз, 
обговорення, бесіда), безперервний та інтервальний; 
засоби – загально-підготовчі, спеціально-підготовчі 
та допоміжні. Потужність,  з якою виконувались тре-
нувальні вправи знаходилася в межах 90 % від мак-
симальної. Максимальна частота серцевих скорочень 
складала 170-180 уд/хв.

Відновлювальний мікроцикл закінчував серію 
ударних мікроциклів, продовжувався один тиждень 
та мав завданнями забезпечити оптимальні умови для 
відновлювання організму спортсменів. Під час цього 
мікроциклу навантаження було невисоким. Трива-
лість занять не перевищувала 90 хвилин, а зміст скла-
дали бігові вправи, веслування у басейні в спокійному 
темпі та відновлювальні заходи (масаж та сауна). Ме-
тод, який використовувався під час цього мікроциклу 
– безперервний, засоби – загально-підготовчі та спе-
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ціально-підготовчі вправи. Потужність, з якою вико-
нувались вправи складала 50-60 % від максимальної, 
ЧСС – 120-130 уд/хв.

Ударних мікроциклів було заплановано 2, трива-
лістю один тиждень кожний. Вирішувались основні 
завдання фізичної та інтегральної підготовки, роз-
вивались загальні та спеціальні фізичні здібності та 
витривалість. Тривалість занять складала 120-140 
хвилин, зміст становили вправи з веслування та біг. 
Методи ударних мікроциклів – словесні, та безпе-
рервний і інтервальний. Засоби, за допомогою яких 
вирішувались поставлені завдання – загально-підго-
товчі та спеціально-підготовчі. Потужність вправ, які 
виконувались досягала 90 %, частота серцевих скоро-
чень складала 170-180 уд/хв.

Відновлювальним мікроциклом закінчувався ба-
зовий мезоцикл, продовжуваність становила один 
тиждень. Завдання цього мікроциклу – відновлюван-
ня організму спортсменів після великих навантажень. 
В цей період розвивались загальні фізичні здібності 
спортсменів. Тривалість занять становила 90 хвилин, 
зміст складали бігові вправи, вправи з веслування та 
відновлювальні заходи (сауна та масаж). Метод тре-
нувань – безперервний, засоби – загально-підготовчі 
вправи, потужність вправ, які виконувались не пере-
вищувала 60 % від максимальної, частота серцевих 
скорочень складала 120-130 уд/хв.

Контрольно-підготовчий мезоцикл був закінчен-
ням підготовчого періоду, продовжувався 6 тижнів – 
лютий та першу половину березня. В цьому мезоциклі 
здійснювалась інтегральна підготовка спортсмена. В 
цей період широко застосовувались спеціально-підго-
товчі вправи, максимально наближені до змагальних. 
Тренування відбувалися в основному на воді. Трива-

лість занять в цьому періоді складала 90-120 хвилин, 
змістом були вправи з веслування, комплекси вправ на 
розвиток швидкості та спортивні ігри.

Контрольно-підготовчий період складався з таких 
мікроциклів: втягуючий, ударний, відновлюючий та 
підвідний.

Втягуючий мікроцикл був початком контроль-
но-підготовчого мікроциклу і продовжувався один 
тиждень (табл. 4). Завданнями цього мікроциклу 
були  підведення організму спортсмена до великих 
тренувальних навантажень,  розвиток загальних і 
спеціальних здібностей та інтегральна підготовка 
спортсменів. Тривалість занять в ньому складала 90-
120 хвилин зі змістом вправ на розвиток швидкості та 
сили, а також спортивні ігри. Методи, які використо-
вувались під час цього мікроциклу – ігровий, інтер-
вальний, змагальний. Засоби, за допомогою яких ви-
рішувались завдання підготовки – загально-підготовчі 
та спеціально-підготовчі. Потужність складала до 75 
% від максимальної, частота серцевих скорочень зна-
ходилася в межах 170-180 уд/хв. 

Ударних мікроциклів в контрольно-підготовчому 
мезоциклі було заплановано 3, кожен тривалістю один 
тиждень. Завданнями цього мікроциклу були стиму-
ляція адаптаційних процесів в організмі спортсменів 
та рішення основних завдань фізичної та інтегральної 
підготовки. Тривалість занять досягала 180 хвилин. 
Зміст тренувань складало веслування, бігові вправи 
та спортивні ігри (табл. 5). Методи, за допомогою 
яких вирішувались завдання підготовки – безперерв-
ний, інтервальний та ігровий. Засоби – загально-під-
готовчі та спеціально-підготовчі. Потужність вправ 
складала 80-90 % від максимальної, частота серцевих 
скорочень – 170-180 уд/хв.

Таблиця 4
Спямованість тренувальних занять втягуючого мікроциклу в контрольно-підготовчому мезоциклі

Дні тижня Спрямованість навчально-тренувального процесу
Понеділок Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
Вівторок Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
Середа Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
Четвер Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
П’ятниця Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена

Таблиця 5
Спрямованість тренувальних занять, які використовувались в ударному мікроциклі контрольно-підготовчого 

мезоциклу

Дні тижня Спрямованість навчально-тренувального процесу
Понеділок Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
Вівторок Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
Середа Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
Четвер Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
П’ятниця Розвиток загальних та спеціальних фізичних здібностей, інтегральна підготовка спортсмена
Субота Розвиток витривалості
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Відновлюючий мікроцикл завершував серію удар-
них мікроциклів і був розрахований на один тиждень. 
Завданнями його були відновлення після великих на-
вантажень та забезпечення умов для протікання адап-
таційних процесів в організмі спортсмена. Спрямо-
ваність тренувального процесу була орієнтована на 
розвиток витривалості та вдосконалення техніки вес-
лування. Тривалість занять складала 90-120 хвилин, 
зміст їх складали різні види веслування з потужністю 
до 75 % від максимальної, частота серцевих скорочень 
– 140-160 уд/хв. Методи  мікроциклу – безперервний 
та інтервальний, засоби – загально-підготовчі та спе-
ціально-підготовчі вправи.

Підвідний мікроцикл тривалістю один тиждень 
мав своєю метою безпосередню підготовку спортсме-
на до змагань. В цей період продовжувався розвиток 
витривалості та вдосконалювалася техніка веслуван-
ня. Тривалість занять знаходилася в межах 120 хви-
лин, зміст в основному складало веслування. Методи 

цього циклу – безперервний та інтервальний, засоби, 
які використовувались – загально-підготовчі та спеці-
ально-підготовчі. Потужність вправ, які виконувались 
– 70-80 % від максимальної, частота серцевих скоро-
чень – 140-160 уд/хв.

Висновки. 
1. Встановлено, що розроблена експериментальна про-

грама з академічного веслування для спортсменів 
легкої ваги дозволяє вирішувати завдання вдоско-
налення тренувального процесу шляхом розвитку 
окремих фізичних якостей. 

2. Планування тренувальних занять здійснюється з ура-
хуванням особливостей фізичної та функціональної 
підготовленості веслярів легкої ваги.
Перспективи подальших досліджень полягають у 

розробці більш детальних індивідуальних рекоменда-
цій окремо для кожного весляра з урахуванням його 
особистих показників.
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