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Annotation
Introduction. Building the training process of highly qualified athletes has been and is a major problem for 

professionals for many years. After all, only a rationally sound construction allows the athlete to achieve the highest 
result. Purpose: to analyze the theoretical and methodological aspects and construction of micro- and mesocycles 
of rowers in academic rowing at the stage of preparation for higher achievements. Material and methods: analysis 
and generalization of scientific and methodical literature, analysis of training plans. Results: the results of the 
analysis of the construction of the training process of highly qualified rowers indicate that the training process is 
built taking into account the general provisions of the training system for athletes. It has been established that the 
modern training system needs to be corrected due to changes in the competition calendar and reduced distance 
travel time. Conclusions: the theoretical and methodological aspects and features of construction of micro- and 
mesocycles of rowers in academic rowing at the stage of preparation for higher achievements are analyzed. It is 
determined that the training process of rowers is built taking into account the general provisions of the system of 
training athletes. It is noted that in the construction of micro- and mesocycles considerable emphasis is placed on 
improving such qualities of rowers as strength, power and special endurance. However, it should be noted that the 
construction of the training process does not take into account the latest changes in the calendar of the international 
federation and the reduction of distance travel time. The program of training qualified athletes in modern academic 
rowing needs to be adjusted in accordance with modern changes.

The stage of preparation for higher achievements is crucial in the training of qualified athletes and requires 
changes in its structure and content in the light of modern changes.

Key words: micro- and mesocycles, rowing, highly qualified rowers.

Анотація
Вступ. Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів була і є основною пробле-

мою фахівців протягом багатьох років. Адже тільки раціонально обґрунтована побудова дає можливість 
спортсмену досягти найвищого результату. Мета: проаналізувати теоретико-методичні аспекти і побудову 
мікро- та мезоциклів веслярів у веслуванні академічному на етапі підготовки до вищих досягнень. Матері-
ал і методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, аналіз тренувальних планів. Результа-
ти аналізу побудови тренувального процесу висококваліфікованих веслярів свідчать про те, що тренуваль-
ний процес побудований з урахуванням загальних положень системи підготовки спортсменів. Встановлено, 
що сучасна система підготовки потребує корекції у зв’язку зі змінами календаря змагань і зменшенням 
часу долання дистанції. Висновки: проаналізовано теоретико-методичні аспекти та особливості побудови 
мікро- та мезоциклів веслярів у веслуванні академічному на етапі підготовки до вищих досягнень. Визначе-
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но, що тренувальний процес веслярів побудований з урахуванням загальних положень системи підготовки 
спортсменів. Зазначено, що при побудові мікро- та мезоциклів значний акцент ставиться на вдосконалення 
таких якостей веслярів, як сили, силової та спеціальної витривалості. Але, слід зауважити, що у побудові 
тренувального процесу не враховані останні зміни календаря міжнародної федерації та зменшення часу 
долання дистанції. Програма підготовки кваліфікованих атлетів у сучасному веслуванні академічному по-
требує корекції у відповідності до сучасних вимог. 

Етап підготовки до вищих досягнень є вирішальним у підготовці кваліфікованих атлетів і потребує змін 
в його структурі та змісті з урахуванням сучасних вимог.  

Ключові слова: мікро- та мезоцикли, веслування, веслярі високої кваліфікації. 

Аннотация
Введение. Построение тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов было и 

есть основной проблемой специалистов на протяжении многих лет. Только рационально обоснованное 
построение дает возможность спортсмену достичь наивысшего результата. Цель: проанализировать тео-
ретико-методические аспекты и построение микро- и мезоциклов гребцов в гребле академической на эта-
пе подготовки к высшим достижениям. Материал и методы: анализ и обобщение научно-методической 
литературы, анализ тренировочных планов. Результаты: результаты анализа построения тренировоч-
ного процесса высококвалифицированных гребцов свидетельствуют о том, что тренировочный процесс 
построен с учетом общих положений системы подготовки спортсменов. Установлено, что современная 
система подготовки требует коррекции в связи с изменениями календаря соревнований и изменением 
времени прохождения дистанции. Выводы: выполнен анализ теоретико-методических аспектов и особен-
ностей построения микро- и мезоциклов гребцов в гребле академической на этапе подготовки к высшим 
достижениям. Определено, что тренировочный процесс гребцов построен с учётом общих положений 
системы подготовки спортсменов. Указано, что при построении микро- и мезоциклов основной акцент 
ставится на совершенствовании таких качеств гребцов, как сила, силовая и специальная выносливость. 
Но, вместе с тем, необходимо отметить, что в построении тренировочного процесса не учитываются по-
следние изменения календаря международной федерации и уменьшение времени прохождения дистан-
ции. Программа подготовки квалифицированных атлетов в современной гребле академической требует 
коррекции в соответствии с современными требованиями.

Этап подготовки к высшим достижениям является решающим в подготовке квалифицированных атлетов 
и требует изменений в его структуре и содержании с учётом современных требований. 

Ключевые слова: микро- и мезоциклы, гребля, гребцы высокой квалификации.

Вступ. Відсутність даних про 
раціональну побудову та орга-
нізацію тренувального процесу 
визначає необхідність науко-
во-методичного обґрунтування, 
практичної розробки і реалізації 
методик і програм [1, 2, 3]. Як за-
значають фахівці, фундаментом 
реалізації компонентів змагаль-
ної діяльності є раціональне на-
повнення відповідним змістом 
мікро- та мезоструктур трену-
вального процесу [4, 5]. А досяг-
нення оптимальної структури 
змагальної діяльності в процесі 
подолання дистанції є ключовим 
фактором досягнення високого 
спортивного результату [3, 10]. 

Проте у сучасному веслуван-
ні академічному не знаходять 
належного висвітлення питання 

теоретико-методичних аспектів 
побудови тренувального проце-
су веслярів, а також відчувається 
нестача науково-методичних роз-
робок, які були б спрямовані саме 
на побудову мікро- та мезоциклів 
веслярів на етапі підготовки до 
вищих досягнень [3, 7]. 

Як наголошують фахівці, за 
останні роки відбулися зміни у 
змагальному календарі міжнарод-
ної федерації з веслування акаде-
мічного (FISA). Висококваліфіко-
ваним атлетам доводиться брати 
старти на міжнародних змаганнях 
частіше завдяки високій щільнос-
ті міжнародного календаря [8, 6, 
11, 12].

В той же час відбувається 
зменшення часу долання змагаль-
ної дистанції та, як наслідок, мо-

дифікація тренувальних планів і 
програм у бік перерозподілу фі-
зичних навантажень [9].     

Мета ‒ проаналізувати теоре-
тико-методичні аспекти та осо-
бливості побудови мікро- та ме-
зоциклів веслярів у веслуванні 
академічному на етапі підготовки 
до вищих досягнень. 

Матеріал і методи: аналіз та 
узагальнення науково-методичної 
літератури, аналіз тренувальних 
планів. 

Результати досліджень. У 
веслуванні академічному на етапі 
підготовки до вищих досягнень 
вся система підготовки спрямо-
вана на досягнення оптимальної 
структури змагальної діяльності 
та удосконалення системи керу-
вання тренувальним процесом. 
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вання у весловому басейні, веслу-
вання на тренажері «Concept-2», 
бігові вправи.   

8-9 мезоцикли спрямовані, го-
ловним чином, на вдосконалення 
технічної підготовленості веслярів 
(до 60%), 20% приділено загаль-
ній і спеціальній витривалості, по 
10% ‒ вдосконаленню сили, спеці-
альної та силової витривалості.  

1-6 мікроцикли (табл.2) під-
готовчого періоду спрямовані на 
поступове підведення організ-
му до ефективного виконання 
специфічних тренувальних на-
вантажень, підвищення функціо-
нальних можливостей основних 
систем організму спортсмена 
– серцево-судинної, системи зо-
внішнього дихання та м’язової. 
Завданнями цих мікроциклів є 
стимуляція адаптаційних проце-
сів в організмі спортсмена, ви-
рішення основних завдань усіх 
видів підготовки, вдосконалення 
загальних фізичних якостей, а 
саме: витривалості та силових 
якостей спортсмена.

Зміст цих мікроциклів склада-

Не дивлячись на постійний пошук 
засобів і методів удосконалення 
тренувального процесу, проблема 
підвищення ефективності зма-
гальної діяльності спортсменів 
високого класу є актуальною за-
вжди. Необхідно зазначити, що 
ефективне планування відіграє 
важливу роль у побудові всієї сис-
теми підготовки спортсменів. 

Як наголошують фахівці, побу-
дова різних структурних утворень 
тренувального процесу – трену-
вальних занять, мікро-, мезоциклів 
і періодів визначає ефективність 
змагальної діяльності в цілому та 
досягнення високого спортивного 
результату [9]. 

Нами проаналізовано побудо-
ву мікро- та мезоциклів веслярів у 
веслуванні академічному на етапі 
підготовки до вищих досягнень. 

Встановлено, що 1-5 перед-
змагальні мезоцикли спрямовані 
на вдосконалення, головним чи-
ном, витривалості, яка займає до 
60% часу, а також технічної під-
готовленості. Невеликий відсоток 
часу (до 20%) займає вдоскона-

лення силових якостей і силової 
витривалості. 

Зміст мезоциклу складають 
вправи на формування раціональ-
ної техніки веслування, а також її 
подальшого вдосконалення – вес-
лування з різною швидкістю, по-
тужністю, темпом.  Також вико-
ристовуються бігові вправи. Для 
вдосконалення силових якостей і 
силової витривалості використо-
вуються вправи у човні з гідро-
гальмом та обтяженнями.   

У 3-7 передзмагальних ме-
зоциклах до 40% часу займає 
вдосконалення сили, силової ви-
тривалості, а також спеціальної 
витривалості. Загальній і спеці-
альній витривалості відводиться 
15% часу, 5% ‒ технічній підго-
товці.

Зміст цих мезоциклів охоплює 
більшу частину підготовчого пе-
ріоду, в цей час тренування на 
воді, як правило, припиняються. 
В цей період використовуються 
різноманітні вправи: вправи на 
тренажерах для вдосконалення 
різних фізичних якостей, веслу-

Таблиця 1
Співвідношення видів підготовки у мезоциклах підготовчого періоду

Фізичні якості та види підготовки
Мезоцикли

1-2 3-7 8-9
Витривалість (загальна та спеціальна), % 60 15 20
Сила, силова витривалість, % 10 40 10
Спеціальна витривалість, % 20 40 10
Технічна підготовка, % 10 5 60

Таблиця 2
Співвідношення видів підготовки у мікроциклах підготовчого періоду

Фізичні якості та види підготовки
Мікроцикли

1-6 7-14 15-20
Витривалість (загальна та спеціальна), % 50 50 20
Сила, силова витривалість, % 50 35
Спеціальна витривалість, % 30
Технічна підготовка, % 50
Максимальна сила 15
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ють вправи зі штангою, які вико-
нуються спортсменами з потуж-
ністю до 50% від максимальної 
з ЧСС 150-160 уд•хвˉ¹ та веслу-
вання на ергометрі «Concept-2» з 
аналогічними показниками ЧСС. 
Під час веслування на ергометрі 
«Concept-2» довжина відрізків 
становить 250 м, а темп веслуван-
ня складає 36-38 гребків за хвили-
ну. У цих мікроциклах використо-
вуються загально-підготовчі та 
спеціально-підготовчі вправи із 
застосуванням безперервного, ін-
тервального, повторного методів 
тренування. 

7-14 мікроцикли спрямовані 
на розвиток витривалості, силової 
витривалості, сили і максималь-
ної сили, а також на підвищення 
функціональних можливостей ор-
ганізму спортсменів. Основними 
засобами цих мікроциклів є бігові 
вправи, веслування на ергометрі 
«Concept-2», вправи зі штангою 
з використанням безперервного, 
повторного та інтервального мето-
дів. Потужність вправ зі штангою 
та під час веслування на ергоме-
трі складає 90% від максимальної 
при ЧСС 170-180 уд•хвˉ¹, довжи-
на відрізків під час веслування 
на ергометрі становить 250 м
з темпом проходження 36-38 
гребків за хвилину. 

Зміст 15-20 мікроциклів спря-
мований на інтегральну підго-
товку спортсмена. Завданнями 
цього мезоциклу є стимуляція 
адаптаційних процесів, підви-
щення рівня фізичної підготовки і 
здійснення інтегральної підготов-

ки. До його змісту входять бігові 
вправи і вправи на вдосконалення 
техніки веслування; застосову-
ються безперервний, повторний 
та інтервальний методи. Вправи з 
веслування виконуються з потуж-
ністю 80-90% від максимальної 
при ЧСС 170-180 уд•хвˉ¹.

Дискусія. Проведене нами 
дослідження доповнює і підтвер-
джує дані науково-методичної 
літератури про те, що побудова 
тренувального процесу висо-
кокваліфікованих спортсменів є 
складним і багатогранним проце-
сом. На етапі підготовки до ви-
щих досягнень цей процес скла-
дається з одного макроциклу, 
акцент робиться на подальшому 
вдосконаленні спеціальних якос-
тей весляра – сили, силової та 
спеціальної витривалості. При 
сприятливих погодних умовах 
удосконалюється технічна підго-
товленість на воді. Тренувальний 
процес веслярів спрямований на 
вдосконалення техніки веслуван-
ня, накопичення змагального до-
свіду, психологічну підготовку, 
підготовку до участі в головних 
та інших змаганнях.  

Водночас, як відмічають фа-
хівці, сучасні зміни у змагальній 
діяльності та змагальному ка-
лендарі спричиняють і зміни у 
побудові тренувального процесу. 
Тренувальний процес доцільно 
планувати з урахуванням збіль-
шення кількості мікроциклів (по 
кількості головних змагань) та 
наповнення відповідним змістом 
періодів мікро- та макроструктур 

тренувального процесу.
Висновки. Проаналізовано 

теоретико-методичні аспекти та 
особливості побудови мікро- та 
мезоциклів веслярів у веслуванні 
академічному на етапі підготовки 
до вищих досягнень. Визначено, 
що тренувальний процес весля-
рів побудований з урахуванням 
загальних положень системи під-
готовки спортсменів. Зазначено, 
що при побудові мікро- та мезо-
циклів значний акцент ставиться 
на вдосконалення таких якостей 
веслярів, як: сили, силової та спе-
ціальної витривалості. Але слід 
зауважити, що у побудові трену-
вального процесу не враховані 
останні зміни календаря міжна-
родної федерації та зменшення 
часу долання дистанції. Програма 
підготовки кваліфікованих атле-
тів у сучасному веслуванні акаде-
мічному потребує корекції у від-
повідності до сучасних вимог. 

Етап підготовки до вищих до-
сягнень є вирішальним у підготов-
ці кваліфікованих атлетів і потре-
бує змін в його структурі та змісті 
з урахуванням сучасних вимог.  

Вдячності. Дослідження про-
водилося згідно із Тематичним 
планом науково-дослідних робіт 
Придніпровської державної ака-
демії фізичної культури і спорту 
на 2021-2026 рр. за темою: «Те-
оретико-методичні основи підго-
товки спортсменів в олімпійсько-
му та професійному спорті».

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність кон-
флікту інтересів. 
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