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Львівський державний університет фізичної культури 
Анотація. Аналіз наукової та методичної літератури показав, що традиційно ватерполісти для роз-

витку спеціальної витривалості застосовують запозичену у плавців методику інтервального пропливання 
серій відрізків кролем на грудях, що жодною мірою не відповідає специфіці їх змагальної діяльності. 

На відміну від цієї методики пропонується пропливання серій відрізків зі зміною кожних 10-15 м 
спортивного способу плавання в повній координації і за елементами, а також виконання спеціальних ватер-
польних вправ. Ці вправи за своїм характером повинні бути спрямовані на вдосконалення техніки плаван-
ня, розвиток «підйомної» сили тіла ватерполіста над водою, координаційних можливостей, гнучкості, ди-
хальних можливостей ватерполістів. 
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Ігри XXX Олімпіади (2012 рік, м. Лондон) продемонстрували бурхливе зростання попу-
лярності спорту і серйозне загострення конкуренції на міжнародній спортивній арені. Це сто-
сується і спортивних ігор, зокрема, водного поло. 

Аналіз результатів виступу показує, що на медалі змагань найвищого рівня, як правило, 
претендують шість-вісім команд. На жаль, серед них за останні 15 років немає збірної коман-
ди України. На думку фахівців із водного поло, головною причиною є те, що наші найкращі 
ватерполісти суттєво поступаються провідним гравцям світу у фізичній підготовці [2, 4, 9, 
10]. З постійними змінами правил змагань у водному поло, які спрямовані на зростання видо-
вищності гри, змінюються і вимоги до фізичної підготовки ватерполістів. Передусім, це сто-
сується спеціальної витривалості ватерполіста, одним з проявів якої є довжина дистанції, як)' 
пропливають гравці під час гри. Так, за даними В.М. Чернова (1978), за гру спортсмени про-
пливають 600 м, за даними A.A. Кубилюса (1984) - 1000 м, а за даними JI.B. Шмельової 
(2003) - 2400 м. [2, 11, 12,] Треба звернути увагу, що дані останніх досліджень стосуються ро-
сійських ватерполісток. У той самий час аналіз наукової та методичної літератури показав, що 
проблемі розвитку спеціальної витривалості ватерполістів приділяється недостатньо уваги. У 
доступній літературі ми виявили лише одну роботу В.І. Юрченка (1972), яка стосується про-
блеми розвитку спеціальної витривалості ватерполістів [13]. Це дає нам підстави стверджува-
ти, що проблема пошуку та розробки новітніх методик розвитку спеціальної витривалості ва-
терполістів є актуальною. 

Мета дослідження - обґрунтувати напрями удосконшіення методики розвитку спеціа-
льної витривалості ватерполістів. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити сучасні теоретико-методичні засади розвитку спеціальної витривалості ва-

терполістів. 
2. Розробити методику розвитку спеціальної витривалості ватерполістів з урахуванням 

специфіки змагальної діяльності. 
Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне спостере-

ження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Витривалість визначається як здатність ви-

конувати роботу заданої інтенсивності без зниження її ефективності тривалий час [1, 3, 7]. 
Оскільки між інтенсивністю виконання вправи та її тривалістю існує зворотна залежність, 
тобто чим менша довжина дистанції, тим вища швидкість її долання, і навпаки, тому витри-
валість є дуже специфічною [1]. 
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втоми в умовах навантажень, обумовлених вимогами ефективної змагальної діяльності в кон-
кретному виді спорту [6]. 

У процесі розвитку витривалості тренувальні вправи можуть виконуватися в межах двох 
основних методів - безперервного та інтервального [5]. Безперервний метод характеризується 
однократним виконанням тренувальної роботи. Інтервальний метод передбачає виконання 
вправ із регламентованими паузами відпочинку. 

Зазвичай традиційно ватерполісти для розвитку спеціальної витривалості гравців вико-
ристовують засоби й методи, запозичені у спортивному плаванні. Як правило, застосовуються 
серії плавальних відрізків п х 25 м, п х 50 м, п х 100 м, п х 200 м і п х 400 м, де (п - кількість 
відрізків). Так, за даними В.І. Юрченка [13] пропливання таких тренувальних серій з інтенсив-
ністю 90 і 70% від максимальної сприяє збільшенню максимальних швидкісних можливостей 
і підвищенню спеціальної витривалості юних ватерполістів у зонах максимальної потужності. 
На перший погляд, використання засобів і методів, запозичених у спортивному плаванні, є 
логічним і виправданим, але аналіз показує, що під час гри спортсмени таких відрізків не про-
пливають і їх використання не відповідає специфіці змагальної діяльності у водному поло. 

Окрім того, плавання на дистанції 50 м, 100 м, 200 м і 400 м в повній координації або за 
елементами призводить до швидкої психологічної втоми і, на наш погляд, не дає бажаного 
результату для розвитку спеціальної витривалості ватерполістів. Річ у тому, що спеціальна 
витривалість є складною багатокомпонентною якістю і, як вже зазначалося, її структура обу-
мовлюється специфікою виду спорту [7]. 

Результати педагогічних спостережень за процесом тренування та змагальної діяльності 
ватерполістів засвідчують що, на відміну від плавців, гравці, як правило, багаторазово про-
пливають відрізки від 5 м максимум до 25 м із постійною зміною способів плавання (спортив-
ного, прикладного), напряму руху, а також використовуючи спеціальні ватерпольні прийоми 
(жими, перекиди, передачі, прийоми м'яча та ін.). Дані дослідження проводилися впродовж 
2013 року під час тренувального процесу ватерпольних чоловічих команд Львівського держав-
ного училища фізичної культури та «Динамо» Львів. Також аналізувалися ігри провідних чо-
ловічих команд чотирьох турів чемпіонату України з водного поло 2013року. 

На нашу думку, для того щоб розвиток спеціальної витривалості ватерполістів відпові-
дав специфіці їх змагальної діяльності, необхідне застосування серій плавальних вправ, які б 
за змістом характеризувалися зміною (через кожні 10-15 м) способів плавання в повній коор-
динації або за елементами, напрямку руху, у тому числі із застосуванням спеціальних ватер-
польних рухів. Доцільність максиматьного різноманіття серій вправ без зміни спрямованості 
їх дії для розвитку спеціальної витривалості відзначають також фахівцямі у тренуванні плав-
ців [8]. Ці серії плавальних вправ необхідно компонувати щонайменше з п'яти груп плаваль-
них та спеціальних вправ: 

1. Вправи на вдосконалення техніки плавання, наприклад: 
- плавання за елементами, у повній координації рухів, у сполученні елементів техніки 

тавання різними спортивними та прикладними способами; 
- плавання на спині: руки-брас, ноги-кроль; 
- плавання на грудях: ноги-дельфін, руки-кроль; 
- плавання способом треджен та ін. 
2. Вправи на розвиток «підйомної сили» тіла ватерполіста наприклад: 
- піднімання та утримання тіла над поверхнею води; 
- вистрибування з води; 
- пересування спиною вперед за допомогою гребкових рухів руками у положенні ноги 

зігнуті в кульшових суглобах відносно тулуба до прямого кута, стопи над поверхнею води; 
- пересування вперед ногами за допомогою гребкових рухів руками, плечовий пояс та 

голова над водою; 
- плавання на спині за допомогою рухів ногами кролем, руки вертикально вверх; 
- ходьба з одночасним та поперемінними рухами на місці та з просуванням у різних 

напрямках та ін. 
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3. Вправи на розвиток координації рухів, наприклад: 
- плавання на спині За допомогою рухів ногами кролем, ліва рука біля стегна, права за 

головою, з постійною зміною положення рук над водою без гребкових рухів; 
- перекид уперед із зануренням у воду з максимальним вистрибуванням догори та 

продовженням руху дистанцією; перекид тіла над водою назад-вперед-назад (ноги брасом) із 
подальшим пересуванням дистанцією та ін. 

4. Вправи на розвиток гнучкості, наприклад: 
- плавання різними способами з великою амплітудою рухів - кроль із довгим гребком; 
- плавання брасом із широким гребком; 
- плавання ватерпольним кролем із чергуванням довгих гребків; 
- плавання кролем на спині, на кожний третій гребок максимальне прогинання тіла з 

закиданням руки за голову та ін. 
5. «Гіпоксичні» вправи, наприклад: 
- пірнання по 5-10 м із різних вихідних положень із наступним просуванням різними 

способами плавання; 
- плавання в повній координації з затримкою дихання; 
- плавання різними способами з вдихом на 2—4 плавальних циклах рухів та ін. 
Названі серії вправ необхідно виконувати з інтенсивністю від 70 до 90% від максималь-

ної [13]. 
Доцільність застосування цих груп вправ також визначається особливістю фізіологічних 

змін в організмі спортсменів під час їх виконання. Зокрема, виконання цих серій вправ із по-
стійними змінами способів плавання, вихідних положень, напрямків пересування, чергування 
елементів техніки плавання відбувається на тлі оптимальної роботи функціональних систем 
організму (серцево-судинної, дихальної та ін.), при цьому пульсові значення досягають бли-
зького до максимального і зберігаються на такому рівні весь час при виконанні серій вправ. 
Крім того, для виконання зазначених серій вправ залучається велика кількість груп м'язів, ро-
бота яких виконується в довільному порядку, що сприяє вдосконаленню міжм'язевої коорди-
нації. Таким чином, застосування запропонованої методики побудови плавальних тренувалЕ-
них серій порівняно з безперервним виконанням вправ одним способом більшою мірою від-
повідають змагальній діяльності ватерполістів. Запропоновані вправи матимуть кращий тре-
нувальний вплив на функціональні системи організму ватерполістів та сприятимуть ефектив-
ному розвитку їх спеціальної витривалості. 

Довжину тренувальних відрізків або дистанцій тренер добирає залежно від рівня плава-
льної підготовленості ватерполіста, а також здатності його підтримувати максимальну інтен-
сивність виконання вправи. Педагогічні спостереження показують, що в практиці підготовки 
ватерполістів різної кваліфікації застосовуються, як правило, відрізки завдовжки від 25 м до 
400 м. При цьому, якщо довжина відрізків є мінімальною (25 м, 50 м), то тривалість інтерва-
лів відпочинку між ними повинна бути не великою і, як правило, повинна забезпечувати ви-
конання подальшої вправи на тлі втоми після попередньої. Якщо окремі тренувальні вправи є 
довшими (100 м, 200 м, 400 м), то паузи між повтореннями можуть бути тривалими, оскільки 
в цьому разі тренувальний вплив визначається зсувами, які відбуваються під час виконання 
кожної окремої вправи, а не є результатом кумулятивного впливу комплексу вправ. Якщо па-
узи між вправами є короткими, то їх не доцільно заповнювати додатковою діяльністю, відпо-
чинок за характером повинен бути пасивним. Довгі інтервали відпочинку доцільно заповню-
вати малоінтенсивною роботою з відновлювальними процедурами (дихальні вправи на місці і 
в русі, вправи на розслаблення та ін.). 

Суттєвий вплив на розвиток спеціальної витривалості ватерполістів має сполучення від-
різків різної довжини при виконанні програм окремого тренувального заняття. На думку фа-
хівців [1, 8], у плаванні найпоширенішими у практиці є варіанти, при яких довжина відрізка в 
серіях є постійною або поступово зменшується. У практиці водного поло застосовуються ва-
ріанти як з постійною довжиною відрізків, так і з поступовим зменшенням або збільшенням 
їх довжини. 
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кваліфікації та рівня тренованості ватерполіста, методики побудови програми заняття та ін. 
Таким чином, при плануванні обсягу навантаження для підвищення рівня спеціальної витри-
валості необхідно враховувати конкретну ситуацію [8]. 

Висновки: 
1. На підставі аналізу наукової та методичної літератури було визначено, що традиційна 

методика розвитку спеціальної витривалості ватерполістів не повною мірою відповідає спе-
цифіці їх змагальної діяльності. 

2. Результати педагогічного спостереження дозволили висунути припущення, що засто-
сування запропонованої методики побудови тренувальних плавальних серій із уведенням різ-
номанітних вправ та їх численною зміною кожні 10-15 м, які більшою мірою відповідають 
змагальній діяльності ватерполістів, матимуть позитивний тренувальний ефект для функціо-
нальних систем організму ватерполістів та сприятимуть ефективному розвитку їх спеціальної 
витривалості. 

3. Компонувати пропливання кожної тренувальної плавальної серії доцільно щонайме-
нше з 5 груп вправ (вправи на вдосконаїення техніки плавання, вправи на розвиток «підйом-
ної сили» тіла ватерполіста, вправи на розвиток координації рухів, вправи на розвиток гнуч-
кості, «гіпоксичні» вправи), інтенсивність виконання яких повинна бути на рівні 70-90% від 
максимально можливої. 

Перевірка ефективності запропонованої методики здійснюватиметься в процесі пода-
льшого педагогічного експерименту. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ВАТЕРПОЛИСТОВ 
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Олег СИДОРКО, Николай ЧАПЛИНСКИЙ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Анотация. Анализ научно-методической литературы показал, что традиционно ватерполисты для развития 
специальной выносливости используют заимствованную у плавцов методику интервального проплывания серий 
отрезков кролем на груди, что не отвечает специфике их соревновательной деятельности. 

В отличии от этой методики, предлагается проплывание этих серий плавательных упражнений со сменой 
каждые 10-15 м спортивных и прикладных способов плавания в полной координации и по элементам, а также 
выполнение специальных ватерпольных упражнений. Эти упражнения по своему характеру должны быть на-
правлены на совершенствование техники плавания, развитие «подъемной» силы тела ватерполиста над водой, ко-
ординационных возможностей, гибкости, дыхательных возможностей ватерполистов. 

Ключевые слова: ватерполисты, специальная выносливость, интервальный метод. 

URGENT PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT 
OF SPECIAL ENDURANCE OF WATER POLO PLAYERS 

Natalia OSTROVS'KA, Marian OSTROVS'KYI, Maksym POLEHOIKO, 
Oleg SYDORKO, Mvkola CHAPLINS'KYI 

Lviv State University of Physical Cult we 

Abstract Hie study of methodological sources has proved that water polo players traditionally use interval swim-
ming method borrowed from the swimmers technique. 

In contrast to this technique, we offer the methods of swimming distance, by changing different kinds of swim-
ming every ten-fifteen minutes. It should be fully coordinate with and by elements as well as after conducting special wa-
ter* polo exercises. These exercises are aimed to improve swimming technique, to develop the so called lifting body 
weight over the water, coordination, flexibility as well as respiratory system of water polo players. 

Key words: water polo players, special endurance, interval method. 


