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Розробка та експериментальне обґрунтування побудови варіативних тренувальних макроциклів студентів-спортсменів у циклічних видах спорту (бігові види легкої атлетики, плавання, веслувальний спорт) 

В стадії оформлення 1. Дослідження навантажень при побудові тренувальних мікроциклів силової спрямованості на тренажері «Сoncept-2» у академічному веслуванні / Ю.В.Тупєєв, А.І. Тіхоміров, Г.Ф. Усатюк, О.С. Козубенко // Материалы XІ  международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук», – 22.03-30.03.2016, Том 18 (г.Прага, Чехия), 2016. – 88 с. – С. 38-45. 2.  The Problems of Physical Characteristics 

1. Угода  від  01.09.2014 року між Миколаївською обласною комунальною дитячою юнацькою спортивною школою олімпійського резерву. 2. Угода  від  02.09.2015 року між Миколаївською спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву з легкої атлетики. 3. Договір про співпрацю від 07.12.2016 р. між  Praxis für Physiotherapie К Damm 139,  в лице О. 

Розробка і впровадження авторських моделей розподілу основних засобів спеціальної фізичної підготовки у тренувальний процес експериментальних груп студентів-спортсменів циклічних видів спорту (легка атлетика, плавання, веслування) достовірно підвищило рівень спеціальної підготовленості спортсменів, що підтверджено результатами підсумкового тестування рівня розвитку спеціальних фізичних якостей. Вихід на якісно інший рівень підготовленості реалізований у суттєвому поліпшенні результатів, показаних спортсменами експериментальних груп в основних змагальних вправах на стартах зимового та літнього сезонів 2017 р. 

Результати, отримані протягом експериментального дослідження та по його завершенню,  використані при розробці та оновленні лекційних курсів, практичних та самостійних занять з дисциплін «Легка атлетика та методика викладання», «Плавання та методика викладання», «Теорія та методика обраного виду спорту», «Методика проведення секційних занять з обраного виду спорту», «Підвищення спортивної майстерності», «Веслувальний спорт», «Загальна теорія підготовки спортсменів». 
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