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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Веслувальний 

спорт» Тіхоміровим А.І. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра  спеціальності 017 Фізична культура та спорт, освітня програма 

Фізична культура і спорт: тренер з видів спорту. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підвищення загальної 

фізичної підготовки студентів та закріплення і удосконалення техніки веслування. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Веслувальний спорт»  

логічно пов’язана з іншими дисциплінами, які вивчаються студентами вузів: 

анатомія людини, фізіологічні основи фізичного виховання, теорія та методика 

фізичного виховання. 

Програма 

навчальної дисципліни «Веслувальний спорт» 

складається з таких кредитів 

Кредит 1. Загальна характеристика веслування. Правила змагань з 

веслування. 

Кредит 2. Історія розвитку веслувального спорту. 

Кредит 3. Техніка з основами біомеханіки у веслуванні. 

Кредит 4. Методика навчання рухових дій у веслуванні. 

Кредит 5. Основи спортивного тренування, працездатності та відновлення у 

веслуванні. 

Кредит 6. Основи техніки та змагальної діяльності спортсменів у веслуванні 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Веслувальний спорт» є 

професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості тренера. 

Створення передумов до подальшого підвищення спортивних результатів, а також 

до спортивного довголіття. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Веслувальний спорт» є: 

Освітні: 

– вивчення теоретичних основ  веслування; 

– оволодіння технікою веслування; 

– оволодіння методикою навчання веслування та методикою 

удосконалення в їх техніці; 

– оволодіння методикою проведення уроку фізичної культури, згідно з 

програмою загальноосвітніх середніх навчальних закладів; 

– вивчення правил змагань з  веслування; 

Оздоровчі: 

– розвиток функціональних систем організму та зміцнення здоров'я 

студентів; 

– розвиток фізичних якостей студентів; 

– забезпечення високого рівня працездатності. 

Виховні: 
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– сприяння соціальному формуванню особистості; 

– виховання працелюбності, наполегливості, витримки, сили волі; 

– формування почуття патріотизму. 

Критеріями засвоєння матеріалу навчальної дисципліни «Веслувальний 

спорт» є наявність у студентів наступних знань: 

– місця та значення  веслування у системі фізичного виховання України; 

– історії розвитку веслування як виду спорту та історії удосконалення 

техніки веслування; 

– основ техніки веслування; 

– основ методики навчання та спортивного тренування з веслування; 

– організації та змісту занять з веслування у спортивних навчальних 

закладах, дитячих оздоровчих таборах; 

– організації та правил проведення змагань з веслування; 

– основ процесу спортивної підготовки веслувальників; 

– принципів, засобів та методів спортивного відбору та спеціалізації у 

веслуванні. 

Вмінь та навичок: 
– технічно вірного виконання всіх здобутих навиків, показуючи при 

цьому результати, що відповідають програмним контрольним 

нормативам техніко-фізичної підготовленості; 

– проведення будь-якої частини уроку фізкультури, згідно з програмою 

з фізичної культури для загальноосвітніх середніх навчальних закладів; 

– проведення секційних занять з веслування в загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

– організації та проведення змагань з веслування у загальноосвітньому 

навчальному закладі та дитячому оздоровчому таборі;  

– виконання обов’язків судді з веслування. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– засвоїти знання в області теорії і методики спортивної підготовки, 

основних закономірностей, принципів, засобів і методів, що 

застосовуються в теорії і практиці веслувального спорту; 

– засвоєння техніки й тактики веслувального виду спорту; 

– придбання теоретичних знань і практичного досвіду, що потрібні для 

успішної тренувальної та змагальної діяльності. 

вміти: 

– вдосконалювати  професійно-педагогічні навички організації та 

проведення навчально-тренувальних занять з веслувального спорту. 

– розвивати  і вдосконалювати фізичні якості, техніко-тактичних умінь і 

навичок, особистісних психологічних показників веслярів; 

– забезпечити необхідний рівень спеціальної підготовленості. 

Оволодіти такими компетентностями:  

Загальні компетентності (ЗК)    

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність планувати та управляти часом. 
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ЗК 3. Здатність спілкуватися українською мовою  (усно та письмово). 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації 

концепції сталого розвитку людства. 

ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, 

фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної 

спрямованості.   

ФК 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної 

підготовки. 

ФК 3.  Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних теоретичних 

положень та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

ФК 4. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

видів робіт основ медичних знань, надавати долікарську допомогу особам під час 

виникнення у них невідкладних станів та патологічних процесів в організмі,  та 

методику фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб.   

ФК 6. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, 

виховання та соціалізації особистості.  

ФК 7.  Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних 

проявів людини, а також  формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості.  

ФК 8. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

завдань базові знання із загальної теорії здоров’я та здатність до інтегрування 

знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу життя.  

ФК 9. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання 

та інвентар.  

ФК 10. Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних 

видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за 

топографічними картами та іншими засобами навігації. 

ФК 12. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в 

окремих напрямах фізичної культури і спорту.   

 

На вивчення навчальної дисципліни «Веслувальний спорт» відводиться: 

133 гр. 180 години (6,0 кредити за ECTS). 

Заліки за кредити студент отримує згідно до вимог кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Загальна характеристика веслування. 
Тема 1. Вступ до спеціалізації. Мета, основні завдання, зміст та значення 

курсу теорії і методики викладання у видах веслувального спорту. Теорія та 

методика викладання веслування як навчальної дисципліни і напрям її наукових 

досліджень. Організація курсу, залікові та екзаменаційні вимоги відповідно до 

ECTS. 

Тема 2. Загальна характеристика веслування. Характеристика видів 

спортивного веслування. Особливості рухових дій у веслуванні. 

Тема 3. Класифікація веслування. Єдина спортивна класифікація України з 

олімпійських видів спорту.  

Кредит 2. Історія розвитку веслувального спорту. 

Тема 1. Виникнення і розвиток веслування. Передумови виникнення 

веслування. Прикладне значення вправ веслування. Основні передумови в 

розвитку веслування на початковому етапі. 

Тема 2. Розвиток веслування до 20 століття. Соціально-економічні 

передумови розвитку веслування. Особливості та переваги розвитку веслування в 

різних країнах. Поява перших гуртків і клубів з веслування. Поява перших 

змагань з веслування. Рівень фізичної, технічної і тактичної підготовленості 

спортсменів. 

Тема 3. Розвиток веслування в 20 столітті за кордоном. Соціально-

економічні умови для розвитку веслування в 20 столітті. Зростання масовості 

веслування. Розвиток веслування в різних країнах. Поява спортивних об'єднань і 

організацій по веслуванню. Розвиток техніки веслування. Розвиток методики 

тренування з веслування. Національна та міжнародна інтеграція в веслуванні. 

Національні та міжнародні змагання з веслування. Розвиток спортивної науки. 

Розвиток спортивного інвентарю та спортивних споруд з веслування. 

Становлення системи спортивної підготовки з веслування. 

Тема 4. Зародження і розвиток веслування в Україні до 1917 р. Соціально-

економічні передумови розвитку веслування в Україні. Особливості та переваги 

розвитку веслування в різних регіонах України. Перші гуртки та клуби з 

веслування. Відомі ентузіасти та меценати веслування в Україні. Перші змагання 

з веслування. Розвиток рівня фізичної, технічної і тактичної підготовленості 

спортсменів. Участь українських спортсменів в міжнародних змаганнях. 

Тема 5. Розвиток веслування в СРСР і Україні (1917-2000гг.). Соціально-

економічні умови розвитку веслування після 1917р. Зростання масовості 

веслування. Прикладне і виховне значення вправ веслування. Використання в 

фізичному вихованні вправ з веслування. Розвиток веслування в радянських 

республіках і регіонах. Поява спортивних об'єднань, товариств і організацій з 
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веслування. Спортивні розряди та звання за веслування. Всеросійські і всесоюзні 

змагання з веслування. Чемпіонати СРСР (України), спартакіади народів СРСР. 

Найбільш відомі радянські (українські) спортсмени з веслування. Розвиток 

техніки веслування. Розвиток методики тренування з веслування. Інтеграція 

радянських (українських) спортсменів і організацій з веслування в міжнародний 

спортивний рух. Участь радянських (українських) спортсменів в міжнародних 

змаганнях, матчевих зустрічах. 

Тема 6. Веслування на олімпійських іграх сучасності. Веслування на 

чемпіонатах світу та Європи. 

Веслування на олімпійських іграх: історія включення в програму олімпіад, 

зміни в програмі змагань. Аналіз виступів радянських (українських спортсменів) 

на олімпійських іграх. Аналіз виступів національних збірних команд на 

олімпійських іграх. Біографія видатних спортсменів. Олімпійські рекорди та 

досягнення: хронологія, динаміка. Допінгові скандали. Проблеми олімпійської 

підготовки. 

Тема 7. Сучасний період у розвитку веслування в Україні та країнах 

світу: стан і перспективи розвитку (з 2000 р. – по теперішній час). Державні 

структури і громадські організації з веслування. Міжнародні організації та 

об’єднання з веслування. 

Стан веслування на сучасному етапі та перспективи розвитку. Аналіз 

результатів в веслуванні на олімпійських іграх. Аналіз результатів на чемпіонатах 

світу та Європи. Проблеми матеріально-технічного оснащення. Перспективи 

розвитку техніки. Найбільш ефективні національні системи розвитку веслування. 

Конкуренція на світовій спортивній арені. Використання фармакологічних засобів 

і проблеми допінгу. Динаміка і тенденція зростання (стабілізації зростання) 

спортивних результатів у веслуванні. 

Кредит 3. Техніка з основами біомеханіки у веслуванні. 

Тема 1. Біомеханічні основи техніки веслування. Біомеханіка у 

веслуванні. Основні поняття. Центр тяжкості і центр мас тіла. Сили і напрямки 

сил. Визначення та розрахунок основних параметрів. 

Тема 2. Техніка веслування. 

Визначення поняття техніки. Види техніки та індивідуальна варіативність. 

Основа і деталі техніки. Форма і зміст техніки. Періоди і фази техніки рухової дії. 

Темп, ритм, амплітуда, крок (прокат). Особливості техніки в різних умовах (старт, 

фініш, прискорення): змінюються і не змінюються параметри. 

Тема 3. Фактори, що впливають на техніку веслування. 

Зміни в техніці веслування під впливом різних факторів. Фізичне 

стомлення. Психологічні чинники. Метеорологічні фактори. Вплив спортивного 
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інвентарю та обладнання. Вплив рівня фізичної підготовленості, фізичних 

якостей. 

Тема 4. Еволюція та шляхи подальшого вдосконалення техніки 

веслування. 

Основні етапи з розвитку техніки веслування. Поява видів і різновидів 

техніки ведення спортивної боротьби. Індивідуальні особливості іменитих 

спортсменів і їх вплив на розвиток техніки. Основні шляхи і перспективи 

розвитку техніки веслування. 

Тема 5. Типові помилки в техніці веслування. 

Основні помилки в техніці веслування. Джерела (причини) помилок в 

техніці: фізична непідготовленість, фізичні якості, недосконалість інвентарю та 

умов при навчанні, форсування навантажень, неоптимальний вибір засобів і 

методів навчання. Відмінність «помилки» від індивідуальних деталей або 

варіативності техніки. 

Кредит 4. Методика навчання рухових дій у веслуванні. 

Тема 1. Ефективні засоби та методи в навчанні техніці гребли. 

Ефективні засоби та методи при початковому навчанні техніці веслування. 

Виконання імітаційних рухів. Використання спеціальних тренажерів. Наочні 

методи і впровадження сучасних технологій в процес навчання техніці 

веслування. Ефективні засоби та методи в процесі вдосконалення техніки 

веслування. 

Тема 2. Основні етапи в навчанні. 

Етап первинного уявлення. Етап розучування і освоєння техніки. Вміння та 

навички. Передумови переходу вміння в навик. Етап вдосконалення техніки. 

Динамічний стереотип рухової дії в техніці: особливості освіти, позитивні і 

негативні сторони. Особливості становлення індивідуальних деталей техніки 

веслування. 

Тема 3. Методика виправлення помилок у техніці веслування. 

Методика виправлення помилок у техніці на початковому етапі. Переваги 

виправлення техніки на початковому етапі навчання. Засоби і методи виправлення 

помилок на етапі спортивного вдосконалення. Проблеми виправлення помилок на 

етапі спортивного вдосконалення. 

Тема 4.  Удосконалення технічної майстерності у веслуванні. 

Поняття технічної майстерності та способи його оцінки. Ефективність 

техніки: спортивний результат або відповідність техніки індивідуальним 

фізичним можливостям. Шляхи вдосконалення технічної майстерності. Розвиток 

фізичних якостей. Нові прийоми і підходи. 
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Кредит 5. Основи спортивного тренування, 

працездатності та відновлення у веслуванні. 

Тема 1. Основи спортивного тренування. Спортивне тренування як 

педагогічний процес: мета, завдання, основні функції та структура. Спортивне 

тренування і спортивна підготовка. Загальна характеристика основних сторін, 

видів і різновидів спортивної підготовки. Проблема всебічної підготовки в спорті. 

Спортивні заняття як основна організаційна форма спортивної підготовки. 

Загальна характеристика типів, видів і різновидів спортивних занять з веслування. 

Тема 2. Фізична підготовка. Сутність фізичної підготовки. Загальна і 

спеціальна фізична підготовка. Загальна фізична підготовка: мета, завдання, 

характеристика засобів і методів. 

Спеціальна фізична підготовка: мета, завдання, характеристика засобів і 

методів. Про співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки. 

Оптимальний підбір найбільш ефективних засобів і методів загальної та 

спеціальної фізичної підготовки. 

Тема 3. Фізичні якості. Визначення «ведучої» фізичної якості спортсмена і 

його взаємозв’язок з іншими. Проблема переносу фізичних якостей. Структурна 

характеристика витривалості (сили, спритності, швидкості, гнучкості) і 

визначення її видів і різновидів. Основні компоненти витривалості (сили) і їх 

рівень на різних дистанціях (в різних умовах). Вікові особливості розвитку 

фізичних якостей у веслуванні. 

Тема 4. Технічна підготовка. Сутність і загальна характеристика 

«технічної підготовки». Етапи технічної підготовки. Загальні основи і принципи 

навчання у веслуванні. 

Зміст загальної фізичної підготовки спортсменів з технічною 

спрямованістю. Зміст спеціальної фізичної підготовки спортсменів з технічною 

спрямованістю. Про оптимальному співвідношенні загальної і спеціальної 

«технічної» підготовки. 

Тема 5. Тактична і психологічна підготовка. Сутність і загальна 

характеристика тактичної підготовки спортсменів. Етапи вдосконалення 

тактичної майстерності. Зміст загальної фізичної підготовки з тактичної 

спрямованістю. Зміст спеціальної фізичної підготовки з тактичної спрямованістю. 

Про співвідношення загальної і спеціальної тактичної підготовки спортсменів. 

Сутність і загальна характеристика психологічної підготовки веслярів. Основні 

компоненти психологічної підготовки. Проблеми вольової підготовки. 

Тема 6. Проблеми працездатності. Сутність, структура і загальна 

характеристика працездатності. Сутність і загальна характеристика динаміки 

працездатності. Основи методології дослідження динаміки працездатності 

спортсменів. Динаміка працездатності спортсменів і ритмічні коливання рівня 
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фізіологічної активності його організму. Навантаження у веслуванні. Принципи 

відповідності навантажень. Проблеми відновлення. Проблеми реабілітації в 

спорті. 

 Кредит 6. Основи техніки та змагальної діяльності спортсменів у 

веслуванні 

Тема 1. Змагання та змагальна діяльність веслувальників. Змагання та 

змагальна діяльність веслувальників (види змагань, регламент проведення 

змагань, підведення підсумків змагань). Організація  і проведення змагань із видів 

веслувального спорту. Особливості проведення чемпіонатів світу, Європи та 

Олімпійських ігор. 

Тема 2. Суддівство у видах веслувального спорту.  

Комплектування суддівських бригад та особливості їхньої роботи. Права і 

обов’язки суддів, учасників змагань, представників команд. Робота суддівської 

колегії під час проведення змагань. Розв’язання організаційних питань при 

підготовці змагань. Організація роботи служби дистанції. Робота суддівської 

колегії з забезпечення безпеки змагань. 

Тема 3. Правила змагань з веслування. Основні правила змагань з 

веслування: академічне веслування, на байдарках і каное, народна гребля, на 

човнах «дракон», морські яли. 

Тема 4.  Загальні основи організації і проведення змагань. Визначення і 

характеристика змагань. Мета і завдання проведення змагань. Керівництво 

змагань. Порядок фінансування змагань. Інформаційне забезпечення, реклама. 

види змагань. Загальні поняття і характеристика «Положення про змагання». 

Тема 5. Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у   

веслуванні. 
Спортивне спорядження. Плавальні засоби для водного туризму. 

Спортивний інвентар, екіпіровка спортсменів, облаштування місць проведення 

змагань і тренувань, тренажери та додаткові пристрої, що використовують у 

підготовці веслувальників. 

Провідні фірми-виробники сучасного спортивного інвентарю з веслування 

(“Empaher”, “Fillipi”, “Concept”, “Martinoli”, “Bracha”, “Plastex”, “Vaida”, “Nelo”). 

 

3. Рекомендована література 
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1. Андрусик А. Исследование эргономических особенностей современных 

гребных тренажеров в специальной тренировке квалифицированных спортсменов 

// Наука и спорт: Взгляд в  ІІІ тысячелетие: Сб.статей I Международной научной 

конференции студентов.-1999.- С. 54 - 58. 

2. Афанасьев В.П., Каверин В.Ф. Специальная силовая подготовка гребцов. 

- М.: Физкультура и спорт, 1980.  152 с. 
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8. Дольник Ю.А., Пылаев С.М. Анализ стартовых действий гребцов 
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підготовленості спортсменів // Теорія і методика Фізичного виховання і спорту, 
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10. Жмарев Н. Тренировка гребцов. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 123 
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11. Земляков В.Е. Методы тренировки спортсменов гребцов детского и 

юношеского возраста: Метод. рекомендации Херсон: ХГТУ, 2001.- 48с. 

12. Земляков В.Е. Физические качества и их развитие в гребном спорте 

(байдарка и каноэ): Метод. рекомендации Херсон: ХГТУ, 2001.- 35с. 

13. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки 

спортсменів. – Львів: Українська Спортивна Асоціація, 1993. – 270с. 

14. Келлер В.С., Строкатов В.В. Структура і зміст змагальної діяльності 

спортсменів // ЛДІФК. Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання 

особистості та зміцнення здоров’я населення. Тези звітної науково-практичної 

конференції викладачів інституту за 1993 рік. - Львів, 1994.- с.27 – 28. 

15. Комаров А.Ф. Совершенствование спортивной тренировки в гребном 

спорте: Учебное пособие для студентов институтов физической культуры. - М., 
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16. Крячко А.В. Методика формирования техники движений у юных гребцов 
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18. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

ИФК. - М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543с. 

19. Моржевиков Н.В. Основы спортивной тренировки // Гребной спорт, 
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20. Никоноров А.Н., Степанова Л.П., Стеценко Ю.Н. и др. Основные 

направления совершенствования системы тренировки юных гребцов академистов 
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біологічні проблеми Фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. 

Єрмакова С.С. – Харків, 2000. -№20. – С. 10 - 13. 
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10. Волков Л.В. Основи спортивної підготовки дітей і підлітків. –К.: Вища 

шк., 1993. – 152. 

11. Дрюков В., Запорожанов А. Индивидуализация подготовки 

квалифицированных спортсменов в современном пятиборье с учетом, 

особенностей их физических качеств. – Наука в Олимпийском спорте, 1999, №3  

С.23-29. 

12. Запорожан В.А., Кузьмін А.Ш. Комплексна система оцінки 

перспективних можливостей юних спортсменів // Наука в олімпійському спорті. – 

1994. - №1. – С. 30. 

13. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной подготовке. – К.: Здоров’я, 

1988. – 144с. 

14. Камаев О. Особенности индивидуализации тренировочного процесса 

юных спортсменов // Олімпійський спорт і спорт для всіх: IV Міжнар. наук. 

конгрес.- К., 2000.- 51с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри фізичної культури та спорту МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 

2. http://www.encyclopedia.ru/ - «Мир энциклопедий» - російськомовні 

енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники). 

3. http://www.igh.ras.ru/ - Сайтотека енциклопедичної літератури. 

4. http://www.rowingukraine.org 

5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0316-14 

6. http://www.veslo.org.ua/?v=/docs/esku.htm 

7. http://www.pobeach-kayaks.com/canoe-ili-kayak.php 

8. http://www.champion.com.ua/rowing/ 

9. http://www.pobeach-kayaks.com/history-kayak-istoria.php 

10. http://canoe.in.ua/history-of-slalom.html 

11. https://uk.wikipedia.org/wiki/Веслування_на_байдарках_і_каное_на_Олімп

ійських_іграх 

12. https://uk.wikipedia.org/wiki/Академічне_веслування 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковим контролем успішності навчання студентів є залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік 

результатів навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів: 

• Опитування студентів під час проведення лабораторних занять. 

• Оцінювання письмових  завдань  

• Оцінювання контрольних робіт 

• Перевірка та оцінювання самостійної роботи студентів відбувається під час 

опитування. Всі питання, які винесені до самостійної підготовки, внесені у 

перелік питань, необхідних для підготовки до лабораторних робіт. Крім того, 

контрольні роботи проводяться з урахуванням тем, які винесені на самостійну 

підготовку. 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.igh.ras.ru/
http://www.rowingukraine.org/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0316-14
http://www.veslo.org.ua/?v=/docs/esku.htm
http://www.pobeach-kayaks.com/canoe-ili-kayak.php
http://www.champion.com.ua/rowing/
http://www.pobeach-kayaks.com/history-kayak-istoria.php
http://canoe.in.ua/history-of-slalom.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Веслування_на_байдарках_і_каное_на_Олімпійських_іграх
https://uk.wikipedia.org/wiki/Веслування_на_байдарках_і_каное_на_Олімпійських_іграх
https://uk.wikipedia.org/wiki/Академічне_веслування
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• Використання пакетів тестів 

• Використання пакетів завдань для підсумкового контролю знань  

• Індивідуальне науково-дослідне завдання 
• Контроль засвоєння професійних навичок 

• Підготовки планів-конспектів окремих частин заняття туризмом в цілому 

для школярів різних вікових груп і практичного проведення заняття, або його 

складових  частин;  аналізу проведення студентом заняття з веслування для учнів 

ЗОШ, або ж його складових частин. 

Додаткові бали студент може отримати: за науково-дослідну роботу: 

підготовку реферату, доповіді на засіданні гуртка або студентській конференції, 

наукової статті. Максимальна оцінка за один кредит складає 100 балів. 
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