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Представлено место концептуальних положений теоретической подготовки в 
циклических видах спорта в системе подготовки спортсменов и подготовке и 
повьішении квалификации кадров сфери физической культури и спорта. 

По результатам проведенньїх педагогических ^кспериментов с привлечением 
гребцов на ^тапах начальной и предварительной базовой подготовки подтверждена 
^ффективность программ совершенствования теоретической подготовленности 
гребцов с использованием авторских интерактивньїх средств (разработанньїх на 
основе применения игрового и соревновательного методов). 

Ключевьіе слова: циклические види спорта, структура, содержание, 
концептуальньїе положения, подготовка, специалистьі, информационньїе 
технологии, интерактивньїе средства. 

АВ8ТКАСТ 

Вокизіаузка V. ¥и. ТЬеогеіїсаІ ігашіпд оГ аіЬіеіез іп іЬе 8у8іет оГ Іопд-іегт 
ітр^ОVетепі іп сусііс 8рогі8. - ^иа1іґуіпд зсіепііґіс рарег аз а тапизсгірі.. 

^іззег^а^іоп ґог іЬе дедгее оґ ^ос^ог оґ Зсіепсе іп РЬузісаі Едисаііоп апд Зрогіз іп 
зресіаііу 24.00.01 - Оіутріс апд РгоґеззіопаІ Зрогіз. - ^VІV Зіаіе Шгуегзііу оґ РЬузісаі 
Сиііиге патед аґіег ^ а п ВоЬегзку), ^VІV, 2020. 

II Ьаз Ьееп ідепііґіед зсіепііґіс апд аррііед ргоЬІет оґ іЬеогеіісаі ігаіпіпд іп сусііс 
зрогіз, деґіпед Ьу іЬе ґоііо^іпд сопігадісііопз: Ьеі^ееп іЬе ргоVеп пеед ґог іЬеогеіісаі 
ігаіпіпд апд іЬе іаск оґ г е ^ а п і сотропепіз іп іЬе ргодгатз апд гедиіаііоп, апд ргорег 
зсіепііґіс апд теіЬодоіодісаі ^из^іґіса^іоп оґ іЬе зігисіиге апд сопіепі оґ іЬеогеіісаі 
ігаіпіпд іп сусііс зрогіз; Ьеі^ееп депегаі ^и ігетеп із ґог сопігоіііпд іЬе 1еVе1 оґ ігаіпіпд 
оґ аіЬіеіез апд іЬе іаск оґ оЬїесігуе сгііегіа ґог іЬеогеіісаі ігаіпіпд іп сусііс зрогіз; 
Ьеі^ееп зосіаі детапд ґог зресіаі ргоґеззіопаі сотреіепсіез оґ дгадиаіез оґ ЬасЬеіог'з, 
тазіег'з апд досіогаі дедгеез іп зресіаііу 017 РЬузісаі Сиііиге апд Зрогіз апд іЬе іаск оґ 
арргоргіаіе сопіепі оґ іЬе Шгуегзііу дізсірііпез іп геіаііоп іо іЬе іЬеогеіісаі ігаіпіпд оґ 
аіЬіеіез іп сусіісаі зрогіз. 

ТЬе ригрозе оґ іЬе гезеагсЬ із зсіепііґіс апд теіЬодоіодісаі зиЬзіапііаііоп оґ 
іЬеогеіісаі ігаіпіпд іп сусііс зрогіз апд ігаіпіпд оґ зресіаіізіз іп іЬе ґіеід оґ рЬузісаі 
сиііиге апд зрогіз. 

Аз а гезиіі оґ іЬе гезеагсЬ, іЬе зігисіиге апд сопіепі оґ іЬе зузіет оґ іЬеогеіісаі 
ігаіпіпд оґ аіЬіеіез аі діґґегепі зіадез оґ іопд-іегт ітргоVетеп^ іп сусііс зрогіз, ргезепіед 
аі іЬе рагадідтаііс, сопсеріиаі апд орегаііопаі 1еVе1з, ^еге зиЬзіапііаіед ґог іЬе ґігзі 
ііте; гедиіагіііез оґ іЬеогеіісаі ігаіпіпд оґ аіЬіеіез іп сусііс зрогіз аге деіегтіпед (поп-
зресіґісііу оґ ігаіпіпд; ипііу оґ тепіаі апд рЬузісаі деVе1ортеп^; ігапзґег оґ кпо^іедде; 
дерепдепсе оґ іЬе сопіепі оґ іЬеогеіісаі ігаіпіпд оп іЬе пеедз апд доаіз оґ іЬе кіпд ог 
дгоир оґ зрогіз; дерепдепсе оґ іЬеогеіісаі ігаіпіпд оп таіегіаі апд іесЬпісаі сопдіііопз оґ 
зрогіз ґасіііііез); іЬе ргіпсіріез оґ іЬеогеіісаі ігаіпіпд іп сусііс зрогіз аге ґогтиіаіед аз а 
сопзе^иепсе оґ іакіпд іпіо ассоипі іЬе зресіґісз оґ іЬе зігисіиге апд сопіепі оґ ігаіпіпд 
апд сотреііі^е асітііез: іЬе ипііу оґ іЬеогеіісаі ігаіпіпд оґ іЬе зиЬ|есіз оґ іЬе ігаіпіпд 
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8у8іет; содпіі^е ге1еVапсе оґ оЬіаіпіпд кпо^1е<де оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд; 
ге8оигсеґи1пе88 оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд; ргосе88аЬі1ііу оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд; ипіґісаііоп оґ 
іЬеогеііса1 ігаіпіпд; іЬе ґипс1іоп8 оґ сопсгеіігаііоп, 8іап<аг<І2аііоп, огдапігаііоп, 
ргоґе88іопа1 огіепіаііоп ап< 8е1ґ-ітргоVетеп^ оґ аіЬ1еіе8, оЬіаіпе< іп іЬе ргосе88 оґ 
8сіепііґіс <і8си88іоп оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд іп сус1іс 8рогі8, аге 8иЬ8іапііаіе<; і<епііґіе< 
^ау8 іо ітр1етепі іЬеогеііса1 ігаіпіпд іп сус1іса1 8рогі8 іп іЬе 8у8іет оґ ігаіпіпд 
8ресіа1і8і8 іп рЬу8Іса1 си1іиге ап< 8рогі8, ^ЬісЬ аге сопіаіпе< іп іЬеогеііса1 ап< ргасііса1 
таіегіа18 оп іЬе и8е оґ аиіЬог'8 іпіегасі^е іоо18 оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд аі іЬе ґіг8і 
(ЬасЬе1ог'8) ^ е 1 оґ ЬідЬег е<исаііоп ап< сопсеріиа1 ргоVІ8Іоп8 оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд іп 
сус1іса1 8рогі8 аі іЬе 8есоп< (та8іег'8) 1еVе1 оґ ЬідЬег е<исаііоп. 

ТЬе сопіепі оґ ітр1етепіаііоп ргоVІ8Іоп8 оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд іп 8рогі8 Ьа8 Ьееп 
ітргоVе< Ьу 8ресіґуіпд теап8 ап< теіЬо<8 іп ассог<апсе шіЬ іЬе реси1іагіііе8 оґ іЬе 
8ігисіиге ап< сопіепі оґ сотреііі^е ап< ігаіпіпд асітііе8 іп сус1іс 8рогі8; ^и ігетепі8 
ґог іЬе 8у8іет оґ кпо^1е<де оґ аіЬ1еіе8, ^ЬісЬ І8 іЬе Ьа8І8 оґ іЬе сопіепі оґ іЬеогеііса1 
ігаіпіпд іп сус1іс 8рогі8 (8рогі еVеп^8); потепс1аіиге оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд теап8 іп іЬе 
ітр1етепіаііоп оґ е<исаііопа1 ап< ігаіпіпд ргосе88 геди1аііоп8 аі <іґґегепі 8іаде8 оґ 
аіЬ1еіе8 ігаіпіпд іп сус1іс 8рогі8. Сопс1и8Іоп8 оп іЬе ітрогіапсе оґ іЬеогеііса1 ігаіпіпд іп 
8рогі8 а8 а ґасіог іп іЬе 8осіа1І2аііоп оґ аіЬ1еіе8 ап< ап іп<ігесі ґасіог іп асЬіеVІпд ге8и1і8 
іп ігаіпіпд ап< сотреііі^е асітііе8 іп сус1іс 8рогі8 Ьа8 Ьееп ґигіЬег <еVе1оре<. 

ТЬе ргасііса1 8Ідпіґісапсе 1іе8 іп іЬе ґогтаііоп оґ е<исаііопа1 таіегіа1, сотЬіпіпд іп 
іЬе сопіепі то<и1е8 оґ ргоґе88Іопа11у-огіепіе< іпґогтаііоп ап< і<епііґуіпд ^ау8 іо 
ітр1етепі 8сіепііґіс <аіа оп іЬеогеііса1 ігаіпіпд оґ аіЬ1еіе8 іп сус1іс 8рогі8 шіЬіп ігаіпіпд 
оґ ґиіиге ргоґе88Іопа18 іп 8ресіа1іу 017 РЬу8Іса1 Си1іиге ап< 8рогі8 іп ЬідЬег е<исаііоп, 
геігаіпіпд ап< а^апсе< ігаіпіпд оґ рег8оппе1 іп іЬе ґіе1< оґ рЬу8Іса1 си1іиге ап< 8рогі8, 
а1догііЬтІ2аііоп оґ 8ресіа1 кпо^1е<де оЬіаіпіпд ап< сгеаііпд іесЬпо1оду оґ іЬеогеііса1 
ігаіпіпд іп сус1іс 8рогі8 аі іЬе 8іаде оґ іпіііа1 ігаіпіпд ап< аі іЬе 8іаде оґ рге1ітіпагу Ьа8Іс 
ігаіпіпд и8Іпд то<егп іпіегасі^е іоо18, а8 ^е11 а8 и8Іпд ге8еагсЬ ге8и1і8 іп іЬеогеііса1 
ігаіпіпд оґ аіЬ1еіе8 іп сус1іс 8рогі8 аі <іґґегепі 8іаде8 оґ 1опд-іегт ігаіпіпд, ^ЬісЬ іпVо1Vе8 
ітргоVІпд іЬе 8ігисіиге ап< сопіепі оґ ігаіпіпд ргодгат8 ґог СУ88 іп сус1іс 8рогі8 ап< 
ргоVІ<іпд ргасііса1 гесоттеп<аііоп8 ґог іЬе асітііе8 оґ паііопа1 ґе<егаііоп8 іп сус1іс 
8рогі8, іЬе <еVе1ортеп^ оґ а 8Ііе іЬаі рге8епі8 іпіегасі^е іоо18 ґог іЬеогеііса1 ігаіпіпд ґог 
іЬе 8іаде8 оґ іпіііа1 ап< рге1ітіпагу Ьа8Іс ігаіпіпд (8ее Ьіір://ЬоЬи8^8ка.сот/). 

Кеу^огЙ8: сус1іс 8рогі8, 8ігисіиге, сопіепі, сопсеріиа1 ргоVІ8Іоп, ігаіпіпд, 
8ресіа1І8і8, іпґогтаііоп іесЬпо1оду, іпіегасі^е теап8. 




