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Анотація. Аналіз наукової літератури засвідчив, що традиційно для розвитку спеціальної витрива-
лості у ватерполістів різної кваліфікації застосовують методику інтервального пропливання серій відрізків 
кролем на грудях. Це жодною мірою не відповідає специфіці змагальної діяльності ватерполістів.  

На відміну від цієї методики, запропоновано пропливання серій відрізків зі зміною кожні 10–15 м 
спортивного способу плавання в повній координації і за елементами, а також виконання спеціальних ва-
терпольних вправ.  

У результаті застосування експериментальної програми розвитку фізичних якостей у спортсменів 
дослідної групи порівняно з контрольною групою відбулися достовірні зміни (р<0,05) за усіма показника-
ми.  

 

Ключові слова: ватерполісти, спеціальна витривалість, інтервальний метод. 
 

Актуальність теми. Розвиток необхідних фізичних якостей ватерполістів здебільшого 
здійснюється безсистемно, у процесі техніко-тактичної підготовки. Однак зі зростанням спор-
тивної майстерності, коли досконало вивчено технічні й тактичні дії, дедалі більшого значен-
ня набуває фізична підготовленість, на базі якої реалізується висока техніка й ефективна так-
тика ведення гри [7]. 

З постійними змінами правил змагань у водному поло, які спрямовані на зростання ви-
довищності гри, змінюються і вимоги до фізичної підготовки ватерполістів. Передусім це 
стосується спеціальної витривалості ватерполіста, одним із проявів якої є довжина дистанції, 
яку пропливають гравці під час гри. Так, за даними В.М. Чернова (1978), за гру спортсмени 
пропливають 600 м, за даними А.А. Кубилюса (1984) – 1000 м, а за даними Л.В. Шмельової 
(2003) – 2400 м [2, 10, 11]. 

У той самий час аналіз наукової та методичної літератури показав, що проблемі розвит-
ку спеціальної витривалості ватерполістів приділяється недостатньо уваги. У доступній нам 
літературі ми виявили лише декілька робіт [13, 14], які стосуються проблеми розвитку спеціа-
льної витривалості ватерполістів. Це дає нам підстави стверджувати, що проблема пошуку та 
розробки новітніх методик розвитку спеціальної витривалості ватерполістів є актуальною.  

Аналіз наукової та методичної літератури з питань фізичної підготовки ватерполістів 
показав, що цю проблему вивчено епізодично і фрагментарно. Більшість досліджень прово-
дилися у сфері вивчення швидкісно-силових якостей ватерполістів. У той самий час така ва-
жлива для ватерполіста фізична якість як витривалість залишилася поза увагою. Вивченню 
цієї важливої фізичної якості присвячено лише одну роботу В.І. Юрченка (1972), у якій до-
водилася ефективність застосування інтервального методу тренування. Оскільки сама ігрова 
діяльність ватерполістів базується на багаторазових пропливаннях коротких відрізків диста-
нцій, то плавальну витривалість можна зарахувати до спеціальної витривалості ватерполіста 
[2, 8, 4, 13].  

У водному поло спеціальна витривалість має дуже важливе значення. Вона проявляєть-
ся в готовності спортсмена протистояти втомі при ігровому маневруванні на полі, в єдино-
борстві та при виконанні складних технічних прийомів [12]. Іншими словами – це готовність 
спортсмена при необхідності кожної миті змінювати напрямок руху, спосіб плавання, зупиня-
тися, пірнати, вступати в силову боротьбу зі супротивником, приймати м’яч, пропливати до 
воріт тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Витривалість визначається як здатність ви-
конувати роботу заданої інтенсивності без зниження її ефективності тривалий час [1, 3, 6]. 
Оскільки між інтенсивністю виконання вправи та її тривалістю існує зворотня залежність, 
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тобто чим менша довжина дистанції, тим вища швидкість її долання, і навпаки, тому витри-
валість є дуже специфічною [1]. 

У процесі розвитку витривалості тренувальні вправи можна виконувати 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 використову-
ють засоби й методи, запозичені у спортивному плаванні. Як правило, застосовуються серії 
плавальних відрізків n х 25 м, n х 50 м, n х 100 м, n х 200 м і n х 400 м, де (n – кількість відріз-
ків). Так, за даними В.І. Юрченка [13], пропливання таких тренувальних серій з інтенсивніс-
тю 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 
пропливають 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 у 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 зазначалось, її структура обу-
мовлюється специфікою виду спорту [6].  

Мета дослідження – обґрунтувати програму спрямованого розвитку спеціальної витри-
валості ватерполістів. 

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

терполістів. 
2. Розробити авторську програму спеціальної витривалості ватерполістів з урахуван-

ням специфіки змагальної діяльності. 
3. Експериментально перевірити ефективність авторської програми удосконалення рів-

ня розвитку спеціальної витривалості ватерполістів. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення відомостей наукової та мето-

дичної літератури та матеріалів емпіричного дослідження, педагогічне спостереження, педа-
гогічний експеримент, методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проходило на базі ФСТ «Динамо» м. Львова. 
Для перевірки ефективності розробленої програми був проведений природний порівняльний 
педагогічний експеримент. В експерименті брали участь спортсмени різних вікових груп (ка-
дети 13–15 років, юнаки 16–17, юніори 18–19 років, дорослі – 20 років і старше). Учасники 
експерименту за методом випадкової вибірки були поділені на дві групи: контрольну (по 13 
осіб у кожній віковій групі) та дослідну (по 13 осіб у кожній віковій групі). Таким чином зага-
льна кількість учасників експерименту становила 104 ватерполіста.  

Суть експерименту полягала в такому. Дослідні групи впродовж підготовчого періоду пе 
ред І туром змагань тренувалися за експериментальною програмою. Обсяг та дозування наван-
таження експериментальних вправ відповідали віковим групам та кваліфікації спортсменів. 
Водночас спортсмени контрольних груп тренувалися за традиційною методикою (В. Чернов, 
1983) [10]. 

Результати дослідження. Результати педагогічних спостережень за процесом трену-
вання та змагальної діяльності ватерполістів засвідчують, що, на відміну від плавців, гравці, 
як правило, багаторазово пропливають відрізки від 5 м максимум до 20 м з постійною зміною 
способів плавання (спортивного, прикладного), напряму руху, а також із використанням спе-
ціальних ватерпольних прийомів (жими, перекиди, передачі, прийоми м’яча та ін.).  

Тому, на нашу думку, використовуючи той чи інший метод розвитку витривалості (без-
перервний або інтервальний), плануючи кожне конкретне завдання (долання тої чи іншої дис-
танції, долання серії відрізків р х n м та ін.), необхідно враховувати специфіку гри у водне по-
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ло й передбачати (кожні 10–15 м) зміну способу плавання (плавання в повній координації або 
за елементами, напрямку руху, у тому числі із застосуванням спеціальних ватерпольних ру-
хів). Доцільність максимального різноманіття серій вправ без зміни спрямованості їх дії для 
розвитку спеціальної витривалості відзначають також фахівці у тренуванні плавців [7, 15]. 
Такі серії плавальних вправ, на наш погляд, необхідно компонувати щонайменше з п’яти груп 
плавальних і спеціальних вправ. 

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

плавання 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.  
На нашу думку, термін «підйомна сила» тіла ватерполіста доцільно розглядати як здат-

ність гравця проводити ефективні змагальні дії переважно в положенні тіла над водою. Тобто 
це вистрибування з води з допомогою активних рухів ніг і рук для прийому, передачі м’яча, 
ударах по воротах, виконання переворотів, розворотів, та ін., для зміни напрямку руху, сило-
вих єдиноборств, фінтів та ін.  

Для ефективного розвитку «підйомної сили» тіла ватерполіста доцільно застосовувати 
такі вправи: 

- піднімання та утримання тіла над поверхнею води; 
- вистрибування з води; 
- пересування спиною вперед за допомогою гребкових рухів руками в 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; 
- ходіння у воді з одночасним та поперемінними рухами на місці та з просуванням у 

різних напрямках та ін. 
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 по дистанції; перекид тіла над водою назад-вперед-назад (ноги брасом) з 
подальшим пересуванням по дистанції та ін. 

4. Вправи на збільшення амплітуди рухів у суглобах, наприклад:  
- плавання різними способами з великою амплітудою рухів – кроль із довгим гребком; 
- плавання брасом із широким та вузьким 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 циклів рухів та ін.  
Такі серії вправ треба виконувати з інтенсивністю від 70 до 90% від максимальної [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 та інше відбувається на фоні оптимальної роботи функціональних 
систем організму (серцево-судинної, дихальної та ін.), при цьому пульсові значення досяга-
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ють близького 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, робота яких виконується в довільному порядку, що сприяє вдосконаленню міжм’язо-
вої координації. Таким чином, застосування запропонованої методики побудови плавальних 
тренувальних серій порівняно з безперервним виконанням вправ одним способом більшою 
мірою відповідають змагальній діяльності ватерполістів. Запропоновані вправи матимуть 
кращий тренувальний вплив на функціональні системи організму ватерполістів та сприяти-
муть ефективному розвитку їх спеціальної витривалості. 

Довжину тренувальних відрізків або дистанцій добирає тренер 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 інтервалів 
відпочинку між ними повинна бути не великою і, як правило, повинна забезпечувати вико-
нання 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 випадку тренувальний вплив визначається зсувами, які відбуваються під час вико-
нання кожної окремої вправи, а не є результатом кумулятивного впливу комплексу вправ. 
Якщо паузи між вправами є короткими, то їх не доцільно заповнювати додатковою діяльніс-
тю, відпочинок за характером повинен бути пасивним. Довгі інтервали відпочинку доцільно 
заповнювати 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, 7], у плаванні найбільш поширеними у практиці є варіанти, при яких довжина відрі-
зку в серіях є постійною або поступово зменшується. У практиці водного поло застосовують 
варіанти як із постійною довжиною відрізків, так і з поступовим зменшенням або збільшен-
ням їх довжини [2, 9, 10, 11, 13]. 

Кількість окремих тренувальних вправ залежить від їх характеру, обсягу навантаження, 
кваліфікації та рівня тренованості ватерполіста, методики побудови програми заняття та ін. [7]. 

За показником пропливання на витривалість 100 м кролем (старт із тумбочки) середнє 
зростання результатів спортсменів дорослої групи (ДГ) становило 2,4 % (середнє значення 
показника 59,71,2), а у спортсменів КГ – 0,7 % (при середньому значенні 61,31,5, різниця 
також достовірна при р<0,05). Ці показники зростання у групі юніорів в ДГ становили 3,5 % 
(середнє значення показника 64,33,3), а у ватерполістів КГ – 1,2 % (при середньому значенні 
65,43,3, різниця також достовірна при р<0,05). Результати показників зростання у третій 
віковій групі (юнаки) у дослідній групі становили 2,5 % (при середньому значенні 69,58,1), а 
в контрольній групі цей показник становив 1,4 % (при середньому значенні 70,38,3, різниця 
також достовірна при р<0,05). Стосовно результатів темпу зростання в групі кадетів, слід 
зауважити, що в ДГ цей показник становив 4,2 % (при середньому значенні 90,012,2). У 
контрольній групі зростання дорівнювало 1,4 % (при середньому значенні 92,312,8, різниця 
також достовірна при р<0,05) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Середні дані пропливання 100 м, старт із тумбочки (с) 

 

Початок експерименту Кінець експерименту 
Вік Групи Кількість 

учасників X±σ 
КГ 

X±σ 
ДГ 

X±σ 
КГ 

X±σ 
ДГ 

13–15 кадети 13 94,0±13,2 93,9±13,4 92,3±12,8 90,0±12,2 
16–17 юнаки 13 72,0±8,4 71,8±6,2 70,3±8,3 69,5±8,1 
18–19 юніори 13 67,0±3,6 67,4±3,4 65,4±3,3 64,3±3,3 
20 > дорослі 13 62,2±1,8 61,9±1,6 61,3±1,5 59,7±1,2 



Розвиток спеціальної витривалості ватерполістів… 177 

Аналогічна картина спостерігалася при аналізі результатів пропливання 200 метрів 
кролем старт із тумбочки (табл. 2). 

Таблиця 2 
Середні дані пропливання 200 м, старт із тумбочки (с) 

 

Початок експерименту Кінець експерименту 
Вік Групи Кількість  

учасників X±σ 
КГ 

X±σ 
ДГ 

X±σ 
КГ 

X±σ 
ДГ 

13–15 кадети 13 182±14,8 182,5±12,8 180±13,2 176±12,2 
16–17 юнаки 13 169±13,6 170±20,6 164±12,8 162±10,1 
18–19 юніори 13 160±12,6 159,4±16,1 158±12,1 148±8,7 
20 > дорослі 13 150±8,8 149,7±16,8 148±8,4 148±6,9 

 

При цьому слід підкреслити, що пульсова вартість виконання вправ за запропонованою 
методикою (пропливання різних серій серійноінтервальним методом, але зі зміною кожних 
10–15 метрів іншою вправою) мають вищі показники, ніж при пропливанні тих самих серій у 
контрольних групах традиційно кролем на грудях.  

Так, наприклад, якщо в контрольних групах ЧСС після виконання в середньому була в 
межах від 139 до 160, то в дослідних групах ЧСС в середньому становила від 184 до 188. Це 
ще зайвий раз свідчить про перевагу запропонованої авторської методики розвитку витрива-
лості ватерполістів.  

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

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

2. Ефективність запропонованої програми розвитку витривалості у ватерполістів різної 
кваліфікації, яка передбачала цілеспрямований розвиток фізичних якостей шляхом застосу-
вання специфічних вправ, що відповідали особливостям змагальної діяльності ватерполістів, 
доведено експериментально. 

3. У результаті застосування експериментальної програми розвитку фізичних якостей у 
спортсменів дослідної групи порівняно з контрольною групою відбулися достовірні зміни 
(р<0,05) за усіма показниками.  
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
ВАТЕРПОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Львовский государственный университет физической культуры 
 

Анотация. Анализ научной литературы подтвердил, что традиционно для развития спе 
циальной выносливости ватерполистов разной квалификации, используют методику интервального проплывания 
серий отрезков кролем на груди. Это ни в какой степени не отвечает специфике соревновательной деятельности 
ватерполистов.  

В отличие от этой методики, предлагается проплывание серий отрезков со сменой каждые 10–15 м спо-
ртивного способа плавания в полной координации и по элементам, а также выполнение специальных ватерполь-
ных упражнений.  

В результате использования експериментальной програмы развития физических качеств у спортсменов 
экспериментальной групы по сравнению с контрольной групой произошли достоверные различия (р<0,05) за все-
ми показателями.  

 

Ключевые слова: ватерполисты, специальная выносливость, интервальный метод. 
 
 

DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE  
IN WATER POLO PLAYERS OF VARIOUS SKILL LEVELS 

 

Natalia OSTROV’SKA 
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Abstract. Analysis of library resources confirmed that traditionally for the development of special endurance in 
water polo players of various skill levels coaches use a technique of interval swimming of segment series by crawl on the 
chest. This does not in any way connected with specifics of competitive activity of water polo players. 

In contrast to this technique we have proposed swimming of a series of segments with every 10–15 m change in 
swimming stroke in full coordination and according to elements, as well as the implementation of special water polo 
exercises.  

As a result of implementation of pilot program of physical qualities development for athletes of the tested group as 
compared to the control one we have observed the changes according to all (p>0,5) indices. 
 

Keywords: water polo players, special endurance, interval method. 


