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АНОТАЦІЯ 

 

Дробот К.В. Інтерактивне навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, 01 – Освіта/Педагогіка, Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2022. 

 

У кваліфікаційній роботі на здобуття третього освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії подано вирішення актуального науково-практичного завдання 

щодо обґрунтування структури та змісту навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку за допомогою інтерактивних та інноваційних на сьогодні 

засобів. Ключовою у вирішенні цього якого виступає пізнавальна діяльність та 

спрямованість рухової активності дітей зазначеної вікової групи. Для реалізації 

завдань дисертації залучено виконання вправ із застосуванням мультимедійних 

засобів, завдань стимулюючих пізнавальну діяльність, підвищуючи взаємодію 

дітей у внутрішньому середовищі та із зовнішніми учасниками (інструктор із 

плавання, батьки тощо). 

Упродовж останніх десятиліть відбулися суттєві зміни у матеріально-

технічному та технологічному забезпечення освітнього процесу загалом, що 

дало підстави говорити про своєчасність запровадження схожих засобів і методів 

у навчанні плавання. Придбання навичок поводження з водою (тобто наявність 

необхідних фізичних/моторних, емоційних і когнітивних здібностей) є умовою 

безпеки дітей у воді та запобігає випадкам утоплення. 

Актуальність обраної теми дисертації обумовлена саме необхідністю 

обґрунтування методики навчання плавання дітей старшого дошкільного віку 

шляхом пошуку інноваційних методів тренування, та визначається потребою 

вирішення завдань системи навчання дітей старшого дошкільного віку, що 

гальмується низкою суперечностей. Основі з них виникли між об’єктивними 
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потребами в постійному зростанні професійного рівня тренерів (інструкторів) та 

відсутністю ефективного механізму забезпечення, що стимулює цей розвиток; 

між необхідністю впровадження сучасних програм у заклади дошкільної освіти 

та відсутністю науково обґрунтованих теоретичних і методичних засад її 

забезпечення; між великою кількістю наукових досліджень проблеми навчання 

плавання дітей та відставанням від провідних сучасних інновацій світового 

рівня; між необхідністю навчання дітей із ознаками водобоязні плавальним 

умінням та низькою ефективністю існуючих методик і програм із адекватною 

технологією; між потребою врахування як вітчизняного, так і зарубіжного 

досвіду застосування засобів,  методів, форм навчання плавання та 

недостатністю досліджень з означеної проблеми у вітчизняній науці. 

На підставі цього, виокремлено актуальне науково-практичне завдання, 

пов’язане з необхідністю впровадження передових педагогічних інтерактивних 

технологій у навчанні плавання дітей старшого дошкільного віку для 

формування комплексу їх компетентностей. 

У першому розділі дисертаційної роботи здійснено аналіз наукової, 

навчально-методичної літератури й інформації в мережі Інтернет. З’ясовано 

ступінь обґрунтованості складових системи навчання плавання дітей різних 

вікових груп, вимоги до цього процесу зі сторони різних учасників, розкриті 

наукові та методичні підходи до організації занять із плавання. Подано 

закордонний досвід та основні наукові результати фахівців у напрямах, що 

пов’язані з навчання плавання. Структурними компонентами виступали 

інформація стосовно значення плавання для формування особистості дитини, 

переваг та недоліків навчання плавання для дітей старшого дошкільного віку, 

узагальнення певного досвіду та методичних складових навчання плавання, 

особливостям застосування інтерактивних методів у навчанні водних видів 

спорту дітей старшого дошкільного віку. 

Встановлено незаперечну потребу використання інноваційних технологій 

на основі інтегрального підходу у фізичному вихованні, що доповнюють 

традиційні дидактичні методи та можуть бути доповнені допоміжними засобами, 
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в залежності від застосування інтерактивних і мультимедійних засобів у 

навчанні плавання дітей старшого шкільного віку. 

У другому розділі наведено комплекс методів дослідження (теоретичний 

аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та даних, соціологічні 

методи, метод експертних оцінок, педагогічні спостереження, педагогічне 

тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики), 

обґрунтовано доцільність їх використання, представлено відомості про вибірку 

учасників дисертаційного дослідження, порядок проведення основних етапів 

дисертаційного дослідження зі послідовним і паралельним виконанням завдань. 

До педагогічного експерименту залучено діти старшого дошкільного віку 

(5,2−6,1 року від народження) м. Херсона (плавальний басейн Херсонського 

державного університету) (контрольна група – КГ, експериментальна група – 

ЕГ1) і м. Запоріжжя (плавальний басейн «Спартак-КПУ») (експериментальна 

група – ЕГ2), загальна кількість – 45. Усі вони за станом здоров’я належали до 

основної медичної групи.  

У третьому розділу за основний напрям обрано висвітлення сучасного 

стану фізичної підготовленості дітей, особливостей їхнього фізичного розвитку, 

індивідуальних особливостей розвитку та зосереджено на необхідності 

формування водної компетенції, що виступає життєво важливим компонентом 

всебічно розвинутої особистості. В основі цього розділу покладено значення 

навчання плавання як ефективної стратегії запобігання утопленню, а також 

проведено ґрунтовний аналіз показників водної компетентності, 

антропометричних показників і гармонійності фізичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку, оцінки функціональних показників серцево-

судинної та дихальної систем,  показників фізичної підготовленості та вольової 

сфери дітей старшого дошкільного віку.  

Зосереджена увага на необхідності отримання знань щодо рівнів водної 

компетентності дітей раннього віку, враховуючи переваги плавання для малечі, 

а також розуміння факторів, які можуть бути пов’язані з їхніми плавальними 

вміннями та навичками. З метою гарантування безпечного перебування у 
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водному середовищі, розглянуто точність батьківського сприйняття – здійснено 

оцінку плавальних вмінь їх дітей, що вказало на переоцінку ними досліджуваних 

здібностей, та визначило додатковий напрям розробленої програми. 

Окремим підрозділом подано експертне опитування щодо організаційних 

характеристик навчання плавання дітей старшого дошкільного віку, завдяки 

чому з’ясовано можливості активізації дітей до навчання плавання. Результати 

яких щодо ранжування характеристик ігрових засобів для навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку такі: кольор (2,67±1,55 бали), оригінальність 

(3,17±2,15 бали), тематичність (3,33±1,70 бали), форма (3,92±1,50 бали) та розмір 

(4,42±2,25 бали). На погляд експертів, найважливішим для застосування у 

практиці навчання плавання є група інтерактивних методів та засобів навчання 

(2,00±0,82 бали). Результати опитування фахівців показали, що серед методів 

практичної вправи при навчанні плавання лідируючу позицію посів метод 

ігрової вправи (1,92±0,76 бали). Найбільшу підтримку – 41,67% оцінок експертів 

– щодо оптимального співвідношення застосування методів отримав ігровий 

метод – 70% і змагальний метод – 30%. Експертами вказано  на раціональну 

кількість (4−5 іграшок) упродовж одного заняття із плавання. Визначені 

плавальні засоби для навчання плавання, таки як: аквапояс (2,17±0,69 бали), 

дошка для плавання (2,33±1,31 бали), кікборд (3,08±0,95 бали), м’ячі (3,42±1,11 

бали), палиця-нудл (3,42±0,76 бали), нарукавники (3,58±0,86 бали). Передбачені 

3−4 вправи з використанням іграшок, як оптимальні на одному занятті з 

плавання. Також проголошена дистанція для вправ ігрового та змагального 

характеру в межах 6−10 м (1,50±0,50 бали). 

У четвертому розділі подано характеристику авторської програми 

навчання плавання дітей зазначеної вікової групи. У ході дослідження 

використано кілька методичних варіантів для побудови програми, що суттєво 

розширює можливості практичного застосування результатів дисертаційного 

дослідження у практиці роботи дошкільних закладів освіти та поза їхніми 

межами. До організаційно-методичних засад щодо реалізації авторської 

програми інтерактивного навчання плавання входили: розробка як змісту занять, 
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так і методики розвитку їх фізичних здібностей засобами інтерактивного 

навчання плавання; визначення засобів, методів і форм навчання плавання; 

побудова занять згідно з дидактичними та специфічними принципами навчання 

рухових дій і розвитку фізичних здібностей дітей старшого дошкільного віку з 

урахуванням закономірностей їхнього фізичного розвитку.  

У першій експериментальній програмі переважали засоби навчання 

плавання, спрямовані на підвищення комунікації між учасниками цього процесу, 

тобто інтерактивні. Друга експериментальна програма мала на меті узагальнити 

переваги застосування мультимедійних засобів. Однак, і для першої та для другої 

експериментальних програм, були притаманні обидві групи засобів навчання 

плавання. Відсоткові частки застосування інтерактивних та мультимедійних 

засобів у першій програмі становили 70% до 30% на користь інтерактивних 

засобів та у другій – навпаки, запропоновано перевагу мультимедійних із 

орієнтовним розподілом 40% на 60%, які експериментально апробовано. У 

контрольній групі заняття із навчання плавання дітей старшого дошкільного віку 

проводили згідно із загальноприйнятою методикою. 

Із метою перевірки ефективності впровадження в процес навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку запропонованої авторської програми, 

що відбулася із урахуванням ефективності традиційного підходу до навчання 

плавання, проведено порівняльний аналіз вищезазначених показників, що 

отримані по закінченню основного етапу педагогічного експерименту, де 

критеріями слугувала їх динаміка. 

Проведене емпіричне дослідження дозволило продемонструвати 

практичну можливість та ефективність запропонованої програми навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку, і довело доцільність 

цілеспрямованого формування водної компетентності. 

У п’ятому розділі здійснено аналіз, обговорення та узагальнення даних, 

отриманих на різних етапах дослідження, а також їх зіставлення з науковими 

результатами фахівців галузі. 
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Наукова новизна: 

вперше:  

- доведено ефективність застосування різних підходів до формування 

змісту програму навчання плавання дітей старшого дошкільного віку на основі 

застосування інтерактивних засобів і методів.  Встановлено, що навчальні 

заняття за авторською програмою позитивно впливають на показники фізичного 

розвитку, функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, вольової 

сфери, фізичної та плавальної підготовленості, дітей старшого дошкільного віку; 

- включено до процесу навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку категорії «водна компетентність» та рівні сформованості 

плавальних умінь дітей старшого дошкільного віку; 

- запроваджено спеціалізований засіб «Комп’ютерна програма 

визначення водної компетентності (SwimTeach)» для моніторингу умінь дітей 

старшого шкільного віку та комплекс ілюстративно-методичних карток для 

візуального сприйняття техніки виконання рухів дітьми зазначеної вікової групи; 

удосконалено: 

-  обґрунтування нових можливостей підвищення рівня водної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку за допомогою усунення 

чинників завад, що лімітують їх досягнення; 

- відомості щодо пріоритетності засобів і методів навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку;  

- відомості щодо структури і змісту програми навчання плавання дітей 

дошкільного віку та досвіду;  

набули подальшого розвитку: 

-     організаційні та методичні положення щодо якісної організації процесу 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку; 

- відомості про динаміку фізичного розвитку, функціонального стану 

серцево-судинної і дихальної систем, фізичної підготовленості, вольової сфери 

дітей старшого дошкільного віку за підсумками занять плаванням. 
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Практичне значення роботи полягає у розробці авторської програми 

інтерактивного навчання плавання дітей старшого дошкільного віку, що 

необхідно для формування їх водної компетентності; доведенні ефективності 

авторської спеціалізованої «Комп’ютерної програми визначення водної 

компетентності (SwimTeach)»; розробці моделі рухових завдань у вигляді 

коміксів для візуального сприйняття техніки виконання рухів, логічних вправ 

теоретичного характеру  для психоемоційного розвитку на формування знань з 

плавання та журналу із техніки безпеки; визначенні рівня сформованості 

плавальних умінь дітей старшого дошкільного віку за допомогою модифікованої 

ШВК (школа водної компетенції) – ілюстрованого оцінювання на основі 30 

різних плавальних тестів за рівнями інтегрального показника водної 

компетентності Івк. 

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес Запорізького 

національного університету, Херсонського державного університету, 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; у 

навчально-тренувальний процес ВП ФПУ у Запорізький обл., ХМГО «Федерація 

плавання м. Херсона», СДЮШОР «Мотор-Січ» м. Запоріжжя, СДЮШОР 

«Спартак-КПУ» м. Запоріжжя, ДЮСШ № 2 м. Івано-Франківськ, ДЮСШ 

«Сокіл» Калуської міської ради м. Калуш, що підтверджено відповідними актами 

впровадження. 

Науково-практичні результати дисертаційної роботи рекомендовані до 

використання у навчально-вихованому процесі закладів дошкільної освіти, 

урочних і позаурочних формах занять плаванням дітей старшого дошкільного 

віку, профільній освіті студентів закладів вищої освіти за спеціальностями 014 

Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт. 

Ключові слова: плавання, старший дошкільний вік, вміння, навички, 

навчання, водобоязнь, формування, водна компетентність, фізична 

підготовленість, функціональна підготовленість, вольова сфера.  
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ABSTRACT 

Drobot K.V. Interactive swimming training for children of older preschool          

age. –  Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for PhD degree in specialty 017 – Physical Culture and Sport,                         

01 – Education/Pedagogy, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2022. 

 In the qualifying scientific work to obtain the third educational and scientific 

degree of Doctor of Philosophy, a solution to the actual scientific and practical task of 

substantiating the structure and content of swimming training for older preschool 

children with the help of interactive and currently innovative means is presented. 

Cognitive activity and the direction of motor activity of children of the specified age 

group is key in solving this problem. To implement the tasks of the dissertation, the 

implementation of exercises with the use of multimedia tools, tasks stimulating 

cognitive activity, increasing the interaction of children in the internal environment and 

with external participants (swimming instructor, parents, etc.) is involved. 
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During the past decades, there have been significant changes in the material, 

technical and technological support of the educational process in general, which has 

given the reasons to talk about the timeliness of introducing similar means and methods 

in swimming training. Acquisition of aquatic skills (i.e. having the necessary 

physical/motor, emotional and cognitive abilities) is a condition for children's safety in 

the water and prevents drowning. 

The topicality of the chosen topic of the dissertation is due to the need to justify 

the method of swimming training of older preschool children by finding innovative 

training methods, and is determined by the need to solve the problems of the education 

system for older preschool children, which is hampered by a number of contradictions. 

The main of them have arisen between the objective needs for the constant growth of 

the professional level of trainers (instructors) and the lack of an effective provision 

mechanism that stimulates this development; between the need to implement modern 

programs in preschool education institutions and the lack of scientifically based 

theoretical and methodological foundations for its provision; between the large number 

of scientific studies on the problem of teaching children to swim and backlog from the 

leading modern innovations of the world level; between the need to teach swimming 

skills to children with signs of aquaphobia (a fear of water) and the low efficiency of 

existing methods and programs with adequate technology; between the need to take 

into account both domestic and foreign experience in the use of means, methods, forms 

of swimming training and the insufficiency of the research on the specified problem in 

domestic science. 

On the basis of this, an actual scientific and practical task related to the need to 

introduce advanced pedagogical interactive technologies in swimming training of older 

preschool children to form a complex of their competencies is singled out. 

In the first chapter of the dissertation, an analysis of scientific, educational and 

methodological literature and information from the Internet has been carried out. The 

degree of validity of the components of the swimming training system for children of 

different age groups, the requirements for this process from the side of various 
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participants, and scientific and methodical approaches to the organization of swimming 

lessons have been revealed. The foreign experience and main scientific results of 

specialists in areas related to swimming training are presented. The structural 

components has been information about the importance of swimming for the formation 

of a child's personality, the advantages and disadvantages of swimming training of 

older preschool children, the generalization of certain experience and methodical 

components of swimming training, the features of using interactive methods in water 

sports training for older preschool children. 

An undeniable need for the use of innovative technologies based on an integral 

approach in physical education has been defined, which complement traditional 

didactic methods and can be supplemented with auxiliary means, depending on the use 

of interactive and multimedia tools in swimming training of senior school age children. 

The second chapter presents a set of research methods (theoretical analysis and 

generalization of scientific and methodological literature and data, sociological 

methods, expert evaluation method, pedagogical observations, pedagogical testing, 

pedagogical experiment, mathematical statistics methods), the feasibility of their use 

is substantiated, and information about the sample of participants of the dissertation 

and the procedure for conducting the main stages of the dissertation with sequential 

and parallel execution of tasks is presented. 

Children of older preschool age (5.2−6.1 years old) from city of Kherson 

(swimming pool of Kherson State University) (Control Group – CG, Experimental 

Group – EG 1) and city of Zaporizhzhia (swimming pool “Spartak-CPU” (Classic 

Private University) have been involved in the pedagogical experiment (Experimental 

Group – EG 2), total number – 45. All of them belonged to the main medical group for 

health reasons. 

In the third chapter the main focus is on highlighting the current state of physical 

fitness of the children, the characteristics of their physical development, individual 

characteristics of development, and focuses on the need for the formation of aquatic 

competence, which is a vital component of a comprehensively developed personality. 

The basis of this chapter is the importance of swimming training as an effective strategy 
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to prevent drowning, as well as a thorough analysis of indicators of aquatic 

competence, anthropometric indicators and harmony of physical development of older 

preschool children, assessment of functional indicators of the cardiovascular and 

respiratory systems, indicators of physical fitness and volitional sphere of the children 

of older preschool age have been conducted. 

Attention is focused on the need to gain knowledge about the levels of aquatic 

competence of young children, taking into account the benefits of swimming for 

toddlers, as well as understanding the factors that may be associated with their 

swimming abilities and skills. In order to guarantee a safe stay in the aquatic 

environment, the accuracy of parental perception was considered – an assessment of 

their children's swimming skills has been carried out, which indicated an 

overestimation of their studied abilities, and an additional direction of the developed 

program have been determined. 

A separate subsection presents an expert survey of the organizational 

characteristics of swimming training for older preschool children, thanks to which the 

possibilities of activating children for swimming training have been clarified. The 

results of which regarding the ranking of the characteristics of play equipment for 

swimming training of older preschool children are as follows: colour (2.67±1.55 

points), originality (3.17±2.15 points), thematic (3.33±1.70 points), shape (3.92±1.50 

points) and size (4.42±2.25 points). According to experts, the most important for use 

in the practice of swimming training is a group of interactive methods and learning 

tools (2.00±0.82 points). The results of the survey of specialists have shown that among 

the methods of practical exercise in swimming training, the game exercise method took 

the leading position (1.92±0.76 points). The game method – 70% and the competitive 

method – 30% received the greatest support – 41.67% of experts' assessments – 

regarding the optimal ratio of the use of methods. Experts have indicated a rational 

number (4-5 toys) during one swimming lesson. Swimming aids for teaching 

swimming have been identified, such as: aqua-belt (2.17±0.69 points), swimming 

board (2.33±1.31 points), kickboard (3.08±0.95 points), balls (3.42±1.11 points), stick-

noodle (3.42±0.76 points), armbands (3.58±0.86 points). 3-4 exercises with the use of 
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toys are provided as optimal within one swimming lesson. The distance for games and 

competitive exercises within 6-10 m (1.50±0.50 points) is also announced. 

The fourth chapter describes the author's swimming training program for 

children of the specified age group. In the course of the study, several methodological 

options have been used to create the program, which significantly expands the 

possibilities of practical application of the results of the dissertation in the practice of 

preschool educational institutions and outside of them. The organizational and 

methodological principles for the implementation of the author's program of interactive 

swimming training included: the development of both the content of lessons and the 

methodology of physical abilities development by means of interactive swimming 

training; determination of the means, the methods and the forms of swimming training; 

construction of lessons in accordance with didactic and specific principles of teaching 

motor actions and the development of physical abilities of older preschool children, 

taking into account the patterns of their physical development. 

In the first experimental program, the means of swimming training, aimed at 

increasing communication between the participants of this process, that is interactive, 

have prevailed. The second experimental program has been aimed to generalize the 

advantages of using multimedia tools. However, for both the first and the second 

experimental programs, both groups of aids for swimming training were characteristic. 

The percentages of the use of interactive and multimedia tools in the first program were 

70% to 30% in favor of interactive tools, and in the second one, on the contrary, the 

preference of multimedia with an approximate distribution of 40% to 60%, which was 

experimentally tested, has been proposed. In the control group, swimming lessons for 

older preschool children were conducted according to the generally accepted 

methodology. 

In order to verify the effectiveness of the implementation of the proposed 

author's program into the process of swimming training of older preschool children, 

which took place taking into account the effectiveness of the traditional approach in 

swimming training, a comparative analysis of the above indicators obtained at the end 
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of the main stage of the pedagogical experiment, where their dynamics served as 

criteria, has been conducted. 

The conducted empirical research has made it possible to demonstrate the 

practical possibility and effectiveness of the proposed swimming training program for 

older preschool children, and has proven the expediency of purposeful formation of 

aquatic competence. 

In the fifth chapter, the analysis, discussion and generalization of the data 

obtained at various stages of the research, as well as their comparison with the scientific 

results of the specialists in this industry, have been carried out. 

Scientific novelty: 

for the first time: 

- the effectiveness of the application of various approaches on the formation of 

the content of the swimming training program for older preschool children based on 

the use of interactive means and methods has been proven. It has been established that 

educational classes according to the author's program have a positive effect on 

indicators of physical development, functional state of the cardiovascular and 

respiratory systems, volitional sphere, physical and swimming readiness, of older 

preschool children; 

- the category "aquatic competence" and the level of formation of swimming 

skills of older preschool children has been included in the process of training 

swimming of older preschool children; 

- a specialized tool "Computer program for determining aquatic competence 

(SwimTeach)" has been introduced to monitor the skills of senior school age children 

and the set of illustrative and methodical cards for visual perception of the technique 

of performing movements by children of the specified age group; 

improved: 

- substantiation of the new opportunities to increase the level of aquatic 

competence of older preschool children by eliminating the factors of obstacles that 

limit their achievements; 
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- the information on the priority of means and methods of training swimming 

children of older preschool age; 

- the information on the structure and content of the preschool swimming 

training program and experience; 

acquired further development: 

- the organizational and methodical provisions regarding the qualitative 

organization of the process of swimming training of older preschool children; 

- the information about the dynamics of physical development, the functional 

state of the cardiovascular and respiratory systems, physical fitness, volitional sphere 

of older preschool children based on the results of swimming lessons. 

The practical significance of the research consists in the development of the 

author's program of interactive swimming training of children of older preschool age, 

which is necessary for the formation of their aquatic competence; the effectiveness of 

the author's specialized "Computer program for determining aquatic competence 

(SwimTeach)" has been proven; development of a model of motor tasks in the form of 

comics for visual perception of the technique of performing movements, logical 

exercises of a theoretical nature for psycho-emotional development on the formation 

of swimming knowledge and the Rule Book on Safety; determining the level of 

development of swimming skills of older preschool children using the modified SAC 

(School of Aquatic Competence) – an illustrated assessment based on 30 different 

swimming tests according to the levels of the integral indicator of aquatic competence 

Iac. 

Research results have been incorporated into the curriculum of Zaporizhzhia 

National University, Kherson State University, Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University; in the educational and training process of the SS (Separated Subdivision) 

of the USF (Ukrainian Swimming Federation) in Zaporizhzhia region, KCPO (Kherson 

City Public Organization) “Swimming Federation, city of Kherson”, CYSSOR 

(Children's and Youth Sports School of Olympic Reserve) “Motor-Sich”, city of 

Zaporizhzhia, CYSSOR “Spartak-CPU” (Classic Private University), city of 

Zaporizhzhia, CYSS (Children’s and Youth Sports School) No. 2, city of Ivano-



 17 
Frankivsk, CYSS No. 2, "Sokil" of Kalush City Council, which is confirmed by the 

relevant acts of implementation. 

The scientific and practical results of the dissertation are recommended for use 

in the educational process of preschool education institutions, curricular and 

extracurricular forms of swimming lessons for older preschoolers, specialized 

education of students of higher education institutions of the specialties 014 Secondary 

Education (Physical Education) and 017 Physical Education and Sports. 

Key words: swimming, older preschool age, ability, skills, training, fear of 

water, formation, aquatic competence, physical fitness, functional fitness, volitional 

sphere. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. З раннього віку важливо виховувати у дітей безпечне 

ставлення та набувати знання про можливі небезпеки, що виникають у водному 

середовищі і поблизу нього. Придбання навичок поводження з водою (тобто 

наявність необхідних фізичних/моторних, емоційних і когнітивних здібностей) є 

умовою безпеки дітей у воді та запобігає випадкам утоплення [187, 225].  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я утоплення залишається 

основною причиною ненавмисної смерті в усьому світі, а діти до 14 років 

вважаються однією з найбільших груп ризику втоплення. Щороку з різних 

причин тонуть понад 400 000 людей у всьому світі, й у тому числі через невміння 

плавати [172]. За даними ЮНЕСКО, з кожного мільйона людей, які живуть на 

планеті, щорічно помирає близько 120 осіб – це  діти та підлітки, які не вміють 

плавати.  

Здібності до плавання для когось є дуже важливою потребою, щоб 

захистити себе від небезпеки нещасного випадку втоплення у воді. Роль навички 

плавання в запобіганні утопленню звичайно є аксіомою, хоча її захисна здатність 

недостатньо вивчена. У контексті запобігання утопленню або сприйняття його 

ризику науковцями повідомляється про результати міжнародного проекту під 

назвою «Вмієте ви плавати?», учасниками якого були понад 300 чоловік [174], за 

підсумками якого зазначено про неможливість точного передбачення своїх 

фактичних навичок плавання та виживання. 

Популярним видом дозвілля серед дітей залишаються ігри у воді або поруч 

із нею, а смертельні випадки утоплення, зазвичай, трапляються у природних 

водоймах поблизу місця проживання дитини. Навчання плавання у дошкільному 

віці це єдина можливість, яка буде у деяких молодих людей, щоб навчитися цим 

важливим навичкам, та найбільш важлива стратегія запобігання утоплення. Саме 

тому для них важливо розвивати достатній рівень плавання, який у сучасних 

умовах природних та економічних катаклізмів, поряд із ходьбою та бігом, є 

життєво необхідною руховою навичкою, що покращить та потенційно рятує 

життя, допоможе сформувати звичку плавати на все життя [232].  



 21 
Проблематиці навчання плавання присвячена певна кількість наукових 

праць [33, 68, 103], при чому деякі стосувалися студентської молоді [78, 143, 144, 

153], дітей груднічкового віку [36, 37]. Більше того, у низці праць викладена 

методика прискореного навчання плавання  [20, 103]. Вченими визначено ігри та 

ігрові вправи для початкового навчання [23, 49, 56, 146], запропоновано 

застосування засобів аквафітнесу  [39, 227], зосереджена увага навчання 

плавання в умовах глибокого плавального басейну [60, 80]. Так само 

дослідниками визначено плавання як ефективній засіб при порушеннях постаи, 

кіфозі-сколіозі [81, 178, 183, 234]. Подано методики навчання плавання дітей із 

вадами слуху [10, 137, 138], з наслідками ДЦП [13]. Разом із тим, доведена також 

дієвість плавання для стимулювання до занять фізичними вправами [9] та вплив 

занять оздоровчого плавання на біологічний вік та функціональні можливості 

людей [149]. 

Серед іноземних фахівців вартує уваги дослідження [189, 190, 192, 229], 

які спрямовані на обґрунтування ефективних засобів навчання плавання, 

акцентованих програм щодо оздоровчого впливу тощо. Проте ці дослідження 

лише частково торкаються питань інтерактивного навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку. Водночас розв’язання завдань системи навчання 

дітей старшого дошкільного віку гальмується низкою суперечностей, а саме:  

– між об’єктивними потребами в постійному зростанні професійного 

рівня тренерів (інструкторів) та відсутністю ефективного регуляторного 

механізму, що стимулює цей розвиток; 

– між необхідністю впровадження сучасних програм у заклади 

дошкільної освіти та відсутністю науково обґрунтованих теоретичних і 

методичних засад її забезпечення; 

– між великою кількістю наукових досліджень проблеми навчання 

плавання дітей та відставанням від провідних сучасних інновацій світового 

рівня;  
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– між необхідністю навчання дітей із ознаками водобоязні плавальним 

умінням та низькою ефективністю існуючих методик і програм із адекватною 

технологією; 

– між потребою врахування як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду 

застосування засобів, методів, форм навчання плавання та недостатньою 

дослідженістю означеної проблеми у вітчизняній науці. 

Таким чином, виокремлено актуальне науково-практичне завдання, 

пов’язане з необхідністю впровадження передових педагогічних інтерактивних 

технологій  у навчання плавання дітей старшого дошкільного віку для 

формування комплексу компетентностей незалежного плавання. 

Необхідність розв’язання вищезгаданих суперечностей, ураховуючи 

актуальність інтерактивного навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку й забезпечення водних компетентностей, зумовила вибір теми дисертаційної 

роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у відповідності до тем: «Теоретико-методичні засади вдосконалення 

навчально-тренувального процесу у різних видах спорту» (державний 

реєстраційний номер: 0122U001108) плану науково-дослідної роботи 

Запорізького національного університету на 2022−2026 рр. і «Теоретичні і 

методичні основи навчання плаванню різних груп населення» (державний 

реєстраційний номер: 0121U108015) плану науково-дослідної роботи 

Херсонського державного університету на 2021–2025 рр. 

Роль автора полягала у визначенні основних напрямів удосконалення 

програми навчання плавання дітей старшого дошкільного віку для формування 

їх водної компетентності; обґрунтуванні сукупності ефективних, доступних та 

інформативних засобів і методів; вирішенні актуальних науково-практичних 

задач щодо встановлення фізичного розвитку, функціонального стану серцево-

судинної і дихальної систем, фізичної та плавальної підготовленості, водної 

компетентності, вольової сфери, й на підставі цього, розробці та впровадженні 

програми інтерактивного навчання. 
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Мета дослідження: удосконалити зміст навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку за допомогою комплексного застосування інтерактивних 

засобів і методів.  

Завдання дослідження:  

1. З’ясувати суперечності у засобах, методах, формах навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку та спрогнозувати результати їхньої 

водної компетентності. 

2. Встановити показники фізичного розвитку, функціонального стану 

серцево-судинної і дихальної систем, фізичної та плавальної підготовленості, 

водної компетентності, вольової сфери. 

3. Розробити авторський зміст програми навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку за допомогою комплексного застосування 

інтерактивних засобів і методів. 

4. Експериментально перевірити авторську програму навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку за допомогою комплексного 

застосування інтерактивних засобів і методів. 

Об’єкт дослідження – навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження – засоби, методи, форми навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез, узагальнення науково-

методичної літератури, емпіричних матеріалів дослідження й інформації в 

мережі Інтернет; порівняння та аналогій; документування та протоколювання; 

опитування; метод експертних оцінок; педагогічне спостереження; педагогічне 

тестування; педагогічний експеримент; методи математико-статистичної 

обробки даних. 

Наукова новизна: 

вперше:  

- доведено ефективність застосування різних підходів до формування 

змісту програму навчання плавання дітей старшого дошкільного віку на основі 

застосування інтерактивних засобів і методів.  Встановлено, що навчальні 
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заняття за авторською програмою позитивно впливають на показники фізичного 

розвитку, функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, вольової 

сфери, фізичної та плавальної підготовленості, дітей старшого дошкільного віку; 

- включено до процесу навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку категорії «водна компетентність» та рівні сформованості 

плавальних умінь дітей старшого дошкільного віку; 

- запроваджено спеціалізований засіб «Комп’ютерна програма 

визначення водної компетентності (SwimTeach)» для моніторингу умінь дітей 

старшого шкільного віку та комплекс ілюстративно-методичних карток для 

візуального сприйняття техніки виконання рухів дітьми зазначеної вікової групи; 

удосконалено: 

-  обґрунтування нових можливостей підвищення рівня водної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку за допомогою усунення 

чинників завад, що лімітують їх досягнення; 

- відомості щодо пріоритетності засобів і методів навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку;  

- відомості щодо структури і змісту програми навчання плавання дітей 

дошкільного віку та досвіду;  

набули подальшого розвитку: 

-     організаційні та методичні положення щодо якісної організації процесу 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку; 

- відомості про динаміку фізичного розвитку, функціонального стану 

серцево-судинної і дихальної систем, фізичної підготовленості, вольової сфери 

дітей старшого дошкільного віку за підсумками занять плаванням. 

Практичне значення роботи полягає у розробці авторської програми 

інтерактивного навчання плавання дітей старшого дошкільного віку, що 

необхідно для формування їх водної компетентності; доведенні ефективності 

авторської спеціалізованої «Комп’ютерної програми визначення водної 

компетентності (SwimTeach)»; розробці моделі рухових завдань у вигляді 

коміксів для візуального сприйняття техніки виконання рухів і журналу із 
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техніки безпеки; розробці логічних вправ теоретичного характеру  для 

психоемоційного розвитку на формування знань з плавання; визначенні рівня 

сформованості плавальних умінь дітей старшого дошкільного віку за допомогою 

модифікованої ШВК (школа водної компетенції) – ілюстрованого оцінювання на 

основі 30 різних плавальних тестів за рівнями інтегрального показника водної 

компетентності Івк. 

Результати досліджень впроваджено у навчальний Запорізького 

національного університету, Херсонського державного університету, 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; у 

навчально-тренувальний процес ВП ФПУ у Запорізький обл., ХМГО «Федерація 

плавання м. Херсона», СДЮШОР «Мотор-Січ» м. Запоріжжя, СДЮШОР 

«Спартак-КПУ» м. Запоріжжя, ДЮСШ № 2 м. Івано-Франківськ, ДЮСШ 

«Сокіл» Калуської міської ради, що підтверджено відповідними актами 

впровадження. 

Науково-практичні результати дисертаційної роботи рекомендовані до 

використання у навчально-вихованому процесі закладів дошкільної освіти, 

урочних і позаурочних формах занять плаванням дітей старшого дошкільного 

віку, профільній освіті студентів закладів вищої освіти за спеціальностями 014 

Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт. 

Особистий внесок авторки полягає в постановці проблеми; визначенні 

напряму, мети, завдань дослідження; аналізі, опрацюванні й інтерпретації 

отриманих даних як теоретичного, так і емпіричного змісту; характеристиці 

особливостей програми навчання плавання; проведенні опитування фахівців, що 

працюють із дітьми дошкільного віку;  розробці «Комп’ютерної програми 

визначення водної компетентності (SwimTeach)»; розробці ілюстрованих 

методичних карток для візуального сприйняття техніки виконання рухів; 

узагальненні результатів проведеного дослідження й  оцінці їх ефективності.  

У працях, які виконані у співавторстві, дисертантці належать наукова ідея, 

теоретичне узагальнення, обґрунтування визначених методів і засобів навчання; 

інтерпретація отриманих результатів; формулювання висновків.  
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Апробація результатів дисертації. Результати наукового пошуку 

здобувача обговорювались на науково-практичних конференціях різного рівня: 

XIX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої 

роботи в закладах освіти» Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021 

р.; VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Основи побудови 

тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту» Харківська 

державна академія фізичної культури, 2021 р.; V Міжнародна науково-практична 

конференція «Фізична активність і якість життя людини» Волинський 

національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк 2021 р.; 7th International 

Conference of the Universitaria Consortium In Physical Education, Sports and 

Physiotherapy (12th to 13th November 2021 Lasi, Romania); VІ Міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції «Фізична активність і якість життя 

людини», Волинський національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк, 

2022 р.; конференціях кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання 

та спорту Херсонського державного університету (Херсон, 2019−2022) і кафедри 

теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного 

університету (Запоріжжя, 2020−2022). 

Публікації. Наукові результати дисертації висвітлені у 8 наукових 

публікаціях: 2 статті опубліковані у фахових виданнях України; 2 статті – у 

періодичних наукових виданнях, які включені до міжнародної бази даних 

Scopus; 1 публікація апробаційного характеру; 3 – додатково відображають 

наукові результати дисертації (додаток А). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків (обсягом 65 сторінок). Усього використано 234 

джерела наукової та спеціалізованої літератури, з них 73 – латиницею. Загальний 

обсяг дисертації становить 305 сторінок, з них 192 – основного тексту. Роботу 

ілюстровано 9 рисунками і 33 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 

ПЛАВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

1.1. Значення плавання для формування особистості дитини. 

 

Навчитися плавати – це не змагання, а опанування базових навичок, щоб 

безпечно насолоджуватися водою та знати, як безпечно самоврятуватися, якщо 

станеться найгірше [167], це також форма багатоцільової, розслаблюючої, 

веселої вправи, яку можна робити в будь-який час і яка стане терапевтичною 

діяльністю для створення регулярних рухів [53,  166]. 

Випадкове падіння у воду вимагає від людини повернення на поверхню, 

переорієнтації, затримки дихання, прийняття плаваючого положення, 

відпочинку та/або початку руху в певному напрямку. Ми можемо з упевненістю 

стверджувати, що навчання безпечному входу у воду (спочатку ногами, потім 

головою) має бути частиною кожної програми водних видів спорту та безпеки на 

воді. 

Дитина повинна вміти плавати, знати, як вибратися з неприємностей, якщо 

вона впала у воду, знати про небезпеку води та розуміти, як залишатися в безпеці, 

граючись у ній та навколо неї. Загальна мета навчання плаванню та безпеці на 

воді полягає в тому, щоб познайомити дітей з водою, не змушувати їх йти в більш 

глибокі води, якщо діти не почуваються комфортно на поточній глибині.  

Діти повинні знати про небезпеку води та розуміти, як діяти відповідально, 

граючи в різних водних середовищах або поблизу них,  що включає розуміння та 

дотримання порад із безпеки на воді, здатність використовувати належні навички 

виживання та саморятування, якщо вони ненавмисно впали у воду або потрапили 

у воду, а також знати, що робити, якщо інші потрапляють у біду.  

Загальновизнаною цінністю світовим співтовариством вважається 

здоров’я нації.  Зрозуміло, що хвороби дорослих є наслідком умов життя у 

дитинстві. Сьогодні в Україні спостерігається негативна тенденція збільшення 
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кількості дітей дошкільного віку з дисгармонійним розвитком. Водночас 

суспільство пропонує актуальні рішення цієї проблеми за допомогою плавання, 

що формує в дітей стійку мотивацію до збереження власного здоров’я, фізичного 

розвитку та фізичної підготовки. Головним чинником поліпшення навчально-

виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних закладах 

освіти, боротьби з негативними явищами оточуючого соціального середовища, 

необхідністю розв’язання соціальних проблем, згідно наказу Міністерства освіти 

і науки України № 486 від 21.07.03 «Про систему організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-

техничних та позашкільних навчальних закладів» [124] (пункт 2.1), заняття з 

плавання відносить до обов’язкових фізкультурно-оздоровчих заходів у 

навчальних закладах, що мають відповідні умови. 

У сучасному суспільстві спостерігається значне зниження фізичного 

здоров’я людей та тривалості їх життя, яке погіршується через зниження 

фізичної активності. Запорука майбутнього процвітання нашої країни – це 

виховання фізично розвиненої нації. Тільки фізично здорова молодь є основою 

для успішного навчання, професійного зростання та підвищення фізичної 

працездатності. Найбільш доступним і ефективним засобом гармонійного 

розвитку молодого організму є плавання. Саме під час занять цим видом спорту 

відбувається природний розвиток усіх фізичних якостей людини, покращуються 

як показники функціональної підготовленості, так і діяльність опорно-рухового 

апарату, зміцнюється їх здоров’я [44, 104, 156]. Крім того, займаючись цією 

спортивною діяльністю саме в ранньому віці, можна уникнути малорухливого 

способу життя і, що не менш важливо, ожиріння в дитячому віці, яке, на жаль, 

дається взнаки в нашій країні у все більшої кількості дітей молодшого віку. 

На етапі соціально-економічного розвитку нашої країни масовий спорт 

перебуває на шляху занепаду, що пов'язано з незацікавленістю влади та 

ненадійністю фінансових ресурсів. 

Рухова активність формується навколо нової поведінки. Крім навчання 

професійним та прикладним руховим навичкам, які мають особливе місце у 
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дитячих садках, рухові навички плавання необхідно освоювати та 

відпрацьовувати у спеціальному місці (басейні), під керівництвом профільного 

персоналу (тренерів, методистів). Якщо пропоновані заняття для цього навчання 

включають ігри та конкурси, щоб уникнути стереотипності та нудьги дітей, вони 

будуть швидше і краще засвоюватися, їхня робота буде здійснюватися в 

приємній, невимушеній обстановці, а пізніше вони вивчать всі плавальні рухи. 

Загальний розвиток дитини є послідовним і кумулятивним, що 

підтримується досвідом, який сприяє вдосконаленню рухових навичок, а 

навички водного плавання можуть сприяти розвитку великого моторного 

репертуару рухів [75, 76, 87]. Рух – це спосіб, яким діти відпрацьовують свої 

рухові навички та задовольняють своє бажання та потребу у знаннях. Вони 

люблять рухові ігри, які є важливими факторами навчання, розвитку та 

виховання рухових навичок, які є базовими (ходьба, біг, стрибки, метання, 

ловіння), а також корисно-прикладні навички (рівновага, тяга, штовхання, 

транспортування, лазіння) та специфічні спортивні навички (легка атлетика, 

гімнастика, гандбол, баскетбол). Ігрова поведінка – активність (суб'єктивна 

внутрішня і зовнішня рухова дія), яка виявляється певною поведінкою, що 

включає в себе внутрішні суб'єктивні явища, та приносять органічні акти 

поведінки. У цьому контексті гра є формою специфічної діяльності і 

несподіваних розумових рішень [99,  209]. 

Ряд авторів пропонує на початковому навчанні плавання застосовувати 

ігри [56, 88, 151]. Але практика показує, що діти невпевнено почуваються у воді, 

грати в басейні не будуть, тому що бояться води і довіряють своєму досвіду. 

Тому потрібно все-таки спочатку навчитися вільно пересуватися, працювати 

ногами, не боятися дихати у воду і опускати в неї голову, не боятися пірнати, не 

боятися бризок і т.д. Рухи у воді кардинально відрізняються від рухів у 

повсякденному житті. Тому потрібно навчитися правильному диханню, 

ковзанню, при цьому важливо застосувати вправи, які підводять до плавання 

певним способом. Потім у навчальний процес поступово вводити ігрові завдання 

та найпростіші дії щодо адаптації дітей до водного простору [18, 51,  160]. 
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Тривалість індивідуальна до того моменту, допоки діти в змозі освоїтися з 

водою, зможуть впевнено, а, саме головне, безбоязно, – за допомогою батьків або 

самостійно – входити у воду та пересуватися дном басейну. 

Навчальний процес стає більш приємним і ретельним, якщо 

використовувати метод передачі знань і умінь через гру (акомодація у воді, 

видих та вдих під водою, рухи вперед руками та ногами, техніки виконання 

різних процедур тощо) та бігові вправи, і, від цього безумовно очікуються 

найшвидші та найкращі результати. Ігрова поведінка та дух суперництва є 

рушійними факторами навчання, навчання та оцінювання. У той самий час такі 

риси спадкового походження відповідають ряду потреб дітей, як-от: потреба у 

дії, потреба у русі, у способі витрачання енергії, у розваги та інших. 

Особистість дитини проявляється такими компонентами: мотивація, 

потреби, прагнення, здатність до навчання, наполегливість, дух змагання, 

індивідуальні особливості, наявність сприятливих умов для занять плаванням, 

відношення та поведінка до тренувального процесу, аутотелічні переживання, 

працездатність. самооцінка тощо. Враховуючи загальні ігрові диспозиції 

(швидкість дій, попередження ситуацій, координація, оперативне мислення, 

активація, концентрація, підвищена зосередженість, розподіл уваги та ін.), які 

отримують на ранній стадії маніфестний стан до проходження систематичного 

тренувального процесу, ми можемо спостерігати, що у групі, яка опановує 

плавання за допомогою активуючих стратегій, процес навчання плаванню 

пришвидшується. 

Під час розвиваючих ігор діти, які залучені до навчання плавання, 

використовують весь свій розумовий потенціал; розвивають ініціативу, 

винахідливість, гнучкість мислення, командний дух тощо. Через гру діти 

пізнають істини та тренують свої здібності до творчої дії, тому що ігрові стратегії 

за своєю суттю є евристичними стратегіями, що вимагають прояву дотепності, 

безпосередності, терпіння [188]. Науковці довели, що водні заняття ігровим 

методом дозволяють удосконалювати навички плавання дітей дошкільного віку 

[47, 54, 166]. 
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Раннє втручання у водне середовище означає звернення до ігрової 

перспективи навчання, де гра є ключем до прогресу у водному середовищі. Ігри 

для водної та підводної адаптації різноманітні та відповідають цьому етапу 

навчання. В іграх для навчання плавання краще використовувати вправи на 

вдосконалення руху ніг і рук у вільному стилі та на спині, які можуть 

використовуватись як динамічні ігри, в яких плавання поєднується з іншими 

індивідуальними та командними видами спорту. Таким чином, тренування не 

бувають нудними, вони допомагають уникнути стереотипів, а діти та тренер 

використовують психолого-педагогічні ресурси, щоб трансформувати 

внутрішню мотивацію у зовнішню [49, 64, 106]. 

Починаючи з визначення дидактичної гри можна спостерігати, як у ній 

гармонійно поєднується навчально-виховна сторона навчання дітей із її веселою 

частиною. З цього погляду використання цього виду гри в навчанні плаванню в 

ранньому віці вигідно, особливо через залучення до процесу навчання як 

фізіологічних ресурсів дітей, так і педагогічних ресурсів тренерів, орієнтованих 

на трансформацію зовнішніх мотивів обох сторін, залучених до процесу 

навчання, у внутрішні [116, 119]. Тренери, які конструктивно використовують 

свій досвід і враховують особливості кожної дитини, досягнуть помітних 

результатів в ініціаційній діяльності, досягаючи швидших і кращих результатів, 

ніж очікувалося. 

 

 

1.2. Закордоний досвід навчання плавання 

  

В Австралії плавання є ключовим життєвим навиком, якому повинні 

навчитися всі діти, де Австралійською радою з безпеки води (AWSC) 

встановлений мінімальний рівень (рівень 4 програми Swim and Survive або 

еквівалент), якого повинні досягти всі діти до закінчення початкової школи 

[208]. 
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Фонд плавання США виступає філантропічним відділом плавання США, 

що прагне зміцнити плавання та надати досвід плавання для дітей на всіх рівнях 

по всій країні, надає можливість кожній дитині навчитися плавати незалежно від 

фінансових можливостей, підтримує прагнення до досконалості для плавців 

починаючи, від тих, хто тільки вчиться плавати, до плавців у вікових групах і до 

американських олімпійських надій. Завдяки щорічній програмі грантів і 

партнерству, він допомагає підтримувати уроки плавання та навчати не лише 

дітей, а й їхні родини [230]. 

Дитина будь-якого віку ніколи не буде повністю захищеною від утоплення 

або безпечно почувати себе у воді, тому головне завдання полягає в тому, щоб 

навчити як дітей, так і батьків бути безпечнішими біля води. Так до Асоціації 

шкіл плавання Сполучених Штатів Америки (АШПСША) входить понад 400 

шкіл-членів у 39 штатах і 16 країнах світу, які щорічно проводять навчання з 

плавання та безпеки на воді для понад півмільйона учнів. Дитина будь-якого віку 

ніколи не буде повністю захищеною від утоплення або безпечно почувати себе у 

воді, тому головним завданням АШПСША є навчання як дітей, так і батьків бути 

безпечнішими біля води. Отже, найкращі програми водних видів спорту 

зосереджені на трьох сферах: 

1. Навчання навичкам плавання у веселій та захоплюючій обстановці. 

2. Безпечна поведінка дитини біля води. 

3. Інформація для батьків про процес навчання плаванню та стратегії 

безпеки на воді, які вони повинні використовувати, яка включає наголос на 

пильному нагляді дорослих за дітьми біля води. 

Навчання водним заняттям – це безперервний процес, який має 

продовжуватися протягом тривалого періоду в дитинстві, щоб максимізувати 

навчання дитини як правильній техніці плавання, так і поведінці біля та у води 

[231]. 

Організація «Навчаємо Америку плавати» (Teach America To Swim) сприяє 

навчанню плаванню та безпеці на воді. Програми, які пропонуються в кожному 
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місці, відрізняються, залежно від правил безпеки закладу. Так уроки плавання 

Американського Червоного Хреста передбачають рівні від 1 до 6.  

Рівень 1: безпечний вхід у воду та вихід із неї, навчання зануренню рота, 

носа та очей, а також контроль дихання, зміна напрямку у воді, плавання на 5 

футів уперед і назад. 

Рівень 2: вхід у воду, ступаючи або стрибаючи збоку, занурення з головою, 

пускання бульбашок, відкриті очі під водою, ковзання вперед і назад, 

пропливання 15 футів на грудях і 10 футів на спині, плавання на боці, 

використовувати рятувальний жилет. 

Рівень 3: стрибок у глибоку воду, захід головою вперед із положення 

сидячи або стоячи на колінах, занурення та підняття предмета, підстрибування, 

плавання протягом 30 секунд, ходьба у воді протягом 30 секунд, метелик 15 

футів, елементарний порятунок, безпечне занурення, перевірка-виклик-

допомога. 

Рівень 4: пірнання, підводне плавання, занурення ногами на поверхні, 1 

хвилина плавання для виживання, ходьба та плавання на спині, 25 ярдів кролем, 

брасом і кролем на спині, 15 ярдів батерфляєм та елементарне плавання на спині 

та боком, стрибок із висоти у рятувальному жилеті. 

Рівень 5: неглибоке занурення, групування та занурення на поверхні, 2 

хвилини виживання на воді, плавання на спині та ходьба у воді, повороти на 

груди і на спину, 50 ярдів кролем на грудях і на спині, 25 ярдів батерфляєм, 

брасом, 2 хвилини виживання плавання, рятувальне дихання. 

Рівень 6: 500 ярдів безперервного плавання з використанням 100 ярдів 

кролем на грудях і на спині, 50 ярдів брасом, простого плавання на спині, 

бокового плавання і батерфляя, 100 ярдів на вибір будь-якого з цих стилів, 

плавання на виживання і плавання на спині по 5 хвилин кожен, занурення і 

вилучення предмета з глибини 7 футів, 12-хвилинний плавальний тест Купера на 

плавання [198].  

Уряд Великої Британії визнав важливість навчання молоді плавання та 

безпеці на воді, включивши це до національної програми (Swim England), яка 
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пропонує безпечні, інклюзивні та ефективні уроки плавання для будь-якого віку. 

Структурований та прогресивний контент заснований на ігровому підході, щоб 

діти отримували задоволення від навчання [221]. Відповідно до цієї програми, до 

кінця шостого класу всі діти повинні вміти плавати і добре знати правила безпеки 

на воді, тобто досягти трьох ключових результатів у рамках навчальної програми 

з фізичного виховання: 

1. Виконувати безпечне саморятування в різних ситуаціях на воді. 

2. Правильно та впевнено плавати на дистанцію не менше 25 метрів. 

3. Ефективно використовути різноманітні стилі плавання. 

Щоб підтримати цю мету, Swim England та Swim Group створили пакет 

ресурсів для всіх, хто бере участь у проведенні навчальних програм із плавання 

та безпеки на воді, що поділений на окремі документи, щоб надати окрему 

інформацію для кожної групи: керівництво для батьків та опікунів; посібник для 

вчителів плавання; посібник для початкових шкіл; посібник для плавальних 

провайдерів; допоміжні матеріали для початкової школи тощо [180]. 

Щороку у Великий Британії проводиться низка національних кампаній, 

покликаних допомогти максимально ефективно використати семестрові уроки 

плавання та безпеки на воді. Наприклад, у листопаді проходить «Великий 

шкільний заплив» (Big School Swim), який заснований ще у 1869 році, в якому 

бере участь понад 300 початкових шкіл, 185 шкіл плавання і приблизно 12 000 

молодших школярів зі всієї країни. допомагає зрозуміти чому так важливо, щоб 

плавання проходило саме на уроках фізкультури, і що це вимога навчальної 

програми, а не факультативний предмет.  

«Аквасплеш» (Aquasplash and School Games) – це інклюзивна програма, 

яку очолює уряд і що покликана залучити більше людей до участі у спортивних 

змаганнях у школі та досягти своїх особистих цілей. Вона фінансується 

позавідомчою державною організацією при Міністерстві цифрових технологій, 

культури, засобів масової інформації та спорту (Sport England) та керується 

«Молодіжним спортивним концерном» (Youth Sport Trust), провідною 
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благодійною організацією Великобританії, яка покращує освіту і розвиток 

кожної молодої людини через спорт та ігри [222]. 

Також спеціально для школярів, протягом весняного семестру, розроблена 

програма «Шкільний плавальний турнір» (School Swimathon), мета якої в тому, 

щоб учні використовували щотижневі уроки плавання за національною 

програмою для покращення власного вихідного рівня плавання на початку 

навчального року. 

Крім того, у межах національної програми Swim England, є програма 

«Плавати безпечно» (Swim Safe), яка функціонує і підтримується Королівським 

національним інститутом рятувальних шлюпок (Royal National Lifeboat 

Institution – найбільша благодійна організація, яка рятує життя на морі біля 

берегів Сполученого Королівства, Ірландської Республіки, Нормандських 

островів і острова Мен, а також на деяких внутрішніх водних шляхах), що надає 

безкоштовні заняття з плавання у відкритому водоймище та заняття з безпеки на 

воді для дітей віком від 7 до 14 років. Під час занять дітей навчають, як безпечно 

плавати у відкритому водоймище, звертають увагу на різниці між плаванням у 

приміщенні та у відкритому водоймище та зосереджуються на випадках, якщо 

потраплять у біду [223]. 

Більше того, Королівським товариством порятунку життя (The Royal Life 

Saving Society) у співпраці зі Swim England і Королівським національним 

інститутом рятувальних шлюпок щорічно проводиться «Тиждень запобігання 

утопленню» (Drowning Prevention Week). Мета цього заходу полягає у зменшенні 

кількості випадків утоплення взагалі та випадків утоплення у Великій Британії. 

За цьогорічними даними 2,79 мільйони людей переглянули анімацію про 

«Тиждень запобігання утопленню»  на YouTube; 4 із 5 батьків погодилися, що ця 

анімація змусила їх ще раз задуматися про безпеку на воді; 341 000+ школярів 

пройшли навчання щодо безпеки на воді за допомогою безкоштовних шкільних 

ресурсів 184]. 

У Канаді «Асоціацією молодих христіан» (Young Men’s Christian 

Association) для дітей віком від 6 місяців до 5 років існує вісім рівнів навчання 
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плавання: «Сплешери» (Splashers), «Барботери» (Bubblers), «Поплавці» 

(Bobbers), «Флотери» (Floaters), «Планери» (Gliders), «Дайвери» (Divers), 

«Серфінгісти» (Surfers) і «Стрибуни» (Jumpers), кожен з яких  розроблено з 

урахуванням природного росту та розвитку дитини. 

Для дітей 6-12 років запропоновано уроки плавання для опанування 

базових навичок плавання. Національною програмою Асоціації «Вчися плавати» 

(Learn to Swim) – чотирі рівні плавання, зосереджених на техніці, розвитку стилю 

плавання та витривалості. На певному рівні дитині надається можливість 

обирати зі списку необов’язкові навички, якими можливо оволодіти, кожна з 

яких передбачає навчання безпечній поведінці у воді. Це такі рівні, як: 

Рівень 1. Видра (Otter), який є початковим для плавців-новачків. Дитину 

навчають основам безпеки в басейні, підводному плаванню, ковзанню по 

поверхні води на спині та грудях.  

Рівень 2. Тюлень (Seal) призначений для розвитку навички ковзання, 

занурення, техніки роботи ногами та навичок плавання.  

Рівень 3. Дельфін (Dolphin) – для ознайомлення з плаванням на грудях, на 

спині та під водою. 

Рівень 4. Плавець (Swimmer) – для навчання кролю на спині та грудях, а 

також «ступанню по воді» (tread water). Діти на цьому рівні отримають міцну 

основу навичок плавання, та можуть пропливати кролем на грудях 25 метрів 

[197]. 

Запропоновано просувати наступні втручання, що взяті з публікації 

Всесвітньої організації охорони здоров’я «Запобігання утопленню»: навчання 

навикам рятування на воді для учасників старше 10 років з акцентом на 

«Розмовляй, кидай, дотягуйся»; заохочувати людей вчитися плавати, 

зареєструвавшись на платформі «Уроки плавання заради життя» (Swim For Life 

Lessons). «Королівське товариство порятунку життя Канади» має програму 

шкільних грантів «Плавай, щоб вижити». Також визначені мінімальні навички, 

які необхідні для виживання після несподіваного падіння у глибоку воду, що 
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схарактеризовані у стандарті «Плавай, щоб вижити» (Swim to Survive), який 

відрізняється від уроків плавання, але не замінює їх. 

 

1.3. Методичні складові навчання плавання  

 

Для навчання дітей старшого дошкільного віку плаванню застосовуються 

різноманітні методики проведення занять з обов'язковим включенням розділів 

адаптації та звикання дітей до водного середовища [19, 28]. 

Здебільшого методики навчання плавання однакова для усіх, проте, 

фахівці-практики вносять свої корективи у процес підготовки. У кожного з них 

свої набори вправ для розвитку тих чи інших фізичних якостей, різна кількість 

тренувальних занять на суші та воді, порядок навчання техніці способів 

плавання.  

Американський Червоний Хрест розробив ієрархію навичок плавання, яка 

відображає уточнені стандарти навичок для початківців: 1. Затримка дихання – 

10 секунд, 2. Ритмічне дихання – 10 секунд, 3. Ковзання лежачи. 4. Ковзання на 

спині, 5. Ковзання лежачи з ударом ноги. 6. Ковзання назад із ударом ноги. 7. 

Гребок для початківців або кроу – 15 ярдів, комбінований гребок на спині – 15 

ярдів [169]. 

У залі сухого плавання застосовують рухи, що включають потряхування 

кистей, передпліч, рук, плечового поясу; розслаблені махові та обертальні рухи 

руками; нахили та повороти тулуба, розслаблюючи м'язи спини; вправи для 

розслаблення ніг, заспокоєння дихання тощо; вправи з м'ячем, які ефективні, 

коли увага акцептується на необхідності повністю розслабити м'язи рук після 

кидка. Також необхідно акцентувати увагу на рухливості в ліктьових, плечових, 

тазостегнових, колінних і гомілковостопних суглобах, хребетного стовпа тощо. 

Розвиток рухливості плечових суглобів здійснювати у вигляді активних і 

пасивних вправ. Набір засобів розвитку гнучкості – різноманітний. До активних 

вправ включати статичну напругу в певних позах, амплітудні махи, пружинисті 

повторні рухи в суглобах, рухи з максимальною амплітудою в повільному темпі. 
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Пасивні вправи виконувати з обтяженням або партнером (зведення рук за 

спиною, прогини та ін.). Для рухливості хребетного стовпа застосовувати такі 

вправи, як «берізка», нахили вправо-ліворуч, вперед із положення 

стоячи/сидячи, скручування тулуба. 

Поширеною практикою є використання різних типів допоміжних засобів 

плавання у програмах навчання. Майже в кожному басейні є допоміжні засоби 

плавучості у вигляді дошок для плавання, буйків, бульбашок, надувних 

нарукавних пов'язок, «локшини» з пінопласту та великих плаваючих іграшок. 

Останнім часом у деяких школах плавання стало популярним використання 

плавальних костюмів. Багатьма науковцями підкреслюється, що на всіх етапах 

навчання необхідно використовувати підтримуючі засоби (гнучка палиця-нудлс, 

нарукавники, плавальний жилет, дошки, іграшки для пірнання в басейні) для 

позитивного психоемоційного фону. 

Так нарукавники слугують підтримуючим засобом (щоб дитина не 

розгубилася і не запанікувала) для запобігання непередбаченим ситуаціям, якщо 

вода раптом зіб'є з ніг, або потрапить у вічі і дитина втратить рівновагу. 

Наприклад, з кікбордом (дошка) можна починати з ходьби в басейні 5-10 

м, занурюючи обличчя у воду, щоб видихнути. Після першої відпрацьованої 

довжини, тримаючи обличчя поза водою, поступово переходять до того місця, де 

можна плисти обличчям під водою. Таким чином, постає можливість 

практикувати дихання. Починати тренуватися слід на мілкій воді, доки діти не 

відчуть себе комфортно, а потім – переходити на більш глибоку воду. Коли вони 

відчують впевненість, можна спробувати плисти без спеціальних засобів та 

додавати рухи руками. 

Також кікборд найчастіше використовується для відпрацювання махів 

(ударів) ногами, не турбуючись про те, щоб утримати верхню частину тіла на 

воді. Для цього тримають її перед собою, протягнувши руки через два отвори для 

рук або схопивши за верхню частину та приймають горизонтальне положення 

тіла на поверхні води. Дошка для плавання за допомогою ніг, завдяки якій 
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положення тіла на поверхні води досить високе, що допомагає здійснювати рухи, 

необхідні при плаванні в повній координації. 

Буй для тяги (pull buoy) – поплавок у формі вісімки, який можна розмістити 

між стегнами або щиколотками, щоб забезпечити підтримку тіла без 

використання ніг – допомагає зосередитися на гребках руками, одночасно 

розвиваючи силу верхньої частини тіла. Використання тягового буя сприяє 

правильному положенню тіла, покращенню техніки рук і шансу зосередитися на 

правильному диханні. 

Палицю-нудлс застосовують по-різному: витягнувши її вперед, щоб 

використовувати, як поплавок, під час відпрацювання ударів ногами; під 

пахвами, як опору під час плавання; між ніг або під поперек, або навіть для різних 

форм водних вправ.  

Для початківців ласти є корисним інструментом для розвитку правильного 

удару ногами для кроля спереду та ззаду. Ласти також чудово підходять для 

розвитку стійкості корпусу та сили ніг, а також покращують техніку. Найбільш 

підходящим засобом є короткі ласти, що допомагають зберігати звичний темп 

рухів ногами, збільшують гнучкість щиколоток і силу ніг, а також активують 

більше м’язової маси, сприяють розвитку гнучкості стопи, удар швидший та 

ефективніший, що дуже важливо у плаванні. Крім того, тяга більша, тому 

швидкість більша, зусилля для штовхання руки є меншим, тому й легше 

виконувати техніку руху руками. 

Науковцями доведено, що навчання плавання з використанням 

персонального плавзасобу або плавучого жилета знизила кількість пірнань на 

поверхні у дітей під час вільної гри, які використовували жилет під час 

навчання, порівняно з кількістю пірнань на поверхні, вжитих дітьми, яких 

навчали без нього [192]. Також діти, які навчаються плавати з використанням 

засобів плавучості, мали тенденцію до більш горизонтального руху під час 

вільної гри та не обирали рух по вертикальній осі (стрибки та пірнання зі 

поверхні) порівняно з дітьми, яких навчали без жилета. 
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Задній буй (поплавок), що зав’язуються на замок пряжками та 

розміщуються позаду спини, – створює відчуття безпеки, щоб не потонути під 

час процесу навчання, може збільшити плавучість, щоб підняти тіло плавця в 

стан над поверхнею води, тому що у вільному стилі поза повинна зберігатися в 

горизонтальному положенні. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури з питань, що пов'язаний 

зі здатністю до вільного плавання, використанням плавальних засобів у програмі 

навчання для початківців та їх впливом на процес підготовки, надає досить 

суперечливі дані [168, 192]. Деякі науковці показали, що завдяки використанню 

жилету початківці плавали на 32% далі, порівняно з тими, хто їх не 

використовував [191]. Навпаки, інші  дослідження не виявили жодної різниці в 

ефективності плавання після того, як вони почали плавати з плавзасобами. Тобто 

навчання з  жилетами або без них однаково ефективне для дітей [165]. Загалом у 

всіх цих дослідженнях вимірювався вплив допоміжних засобів плавання на 

навчання плаванню з використанням певних заходів або тестів плавання 

(наприклад, відстані чи навичок).  

Так, стверджується, що діти почуваються вільніше та впевненіше в 

обраних плавальних засобах, тому з більшою готовністю випробовують і 

застосовують різноманітні найскладніші навчальні вправи. Крім того, вони 

надають дітям, незалежно від їхнього рівня підготовки, певний поштовх, 

дозволяючи раніше розпочати навчання пропульсивним рухам. Але, з іншого 

боку, використання плавальних засобів в умовах навчання уповільнює розвиток 

здатність до вільного плавання. 

Саме тому доходимо висновку, що на дуже ранніх етапах практики, коли 

діти застосовують найскладніші рухові завдання, стають корисними процедури 

навчання за допомогою плавальних засобів. Коли дитина в змозі самостійно 

виконувати завдання, для уникнення залежності, цю процедуру слід змінювати 

якомога швидко. 



 41 
Окремий великий блок інформації стосується техніки плавання різними 

стилями, адже навчання виду спорту передбачає формування якісної техніки 

гребка. 

Гребок або гребки наприкінці запливу повинні бути такі ж сильні, як і на 

початку, і заплив завершується без зайвого стресу для дитини. Використання 

неефективного гребка та просто пропливання 25 метрів не відповідає 

мінімальним вимогам. Він також не забезпечує навичок, необхідних для того, 

щоб учні могли самостійно рятуватися, якщо вони потрапляють у відповідні 

труднощі.  

Необхідно ефективно використовувати різний діапазон гребків. Відомо, 

що ефективність гребка багато в чому визначається динамічною взаємодією 

двигуна із зустрічними потоками води. Найбільшу силу тяги створюють рухи 

ногами та руками. У рухах руками, своєю чергою, дві третини величини 

створюваної у своїй сили тяги посідає робочу поверхню кисті, що є, власне, 

основним двигуном. Її положення у потоці має бути строго орієнтоване. 

Зорієнтувати кисть під час гребка в оптимальне положення по відношенню до 

зустрічного потоку – найскладніша рухова навичка, яку плавець обов'язково 

повинен опанувати. З цією метою на початковому етапі навчання 

використовуються спеціальні підготовчі вправи. 

Наприклад, при початковому навчанні плавання кролем на грудях 

необхідно враховуватися оптимальні траєкторії. На кожному занятті діти 

вдосконалювали виконання технічних елементів плавання за допомогою 

спеціальних імітаційних вправ із гумою та лопатками. Опанування техніки 

гребка руками займе час. Найшвидший спосіб для цього – це запам'ятовування 

правильних рухів через відпрацьовування на суші та закріплення цих рухів у 

воді. Гребок руками легко тренувати на суші та найефективніший спосіб для 

цього – це вправи з гумою, яка повинна легко тягнутися, щоб був слабкий, але 

опір. Ці вправи не для розвитку сили, а для вдосконалення техніки. Також вправи 

з нею дозволяють прокачати усі м’язи та сухожилля плечових суглобів, що 

додатково допоможе уникнути травматизму. Навантаження на заняттях у залі 
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сухого плавання повинно бути інтенсивним, але не позамежним, щоб діти 

переносили його  добре, звертати увагу технічно правильне виконання вправ. 

Застосування рухливих ігор наприкінці заняття допомагає зняти фізичну та 

емоційну напругу з учнів та викликати додатковий інтерес до занять. 

У заняттях на воді діти повинні вдосконалювати техніку плавання кролем, 

насамперед навчити дітей технічно правильно пропливати задані дистанції, 

лежати на воді у горизонтальному положенні. Комплекс спеціальних вправ 

також був направлений на розвиток аеробних можливостей, на почуття води. 

Так, наприклад, для участі у змаганнях кролем необхідно плавати 

обличчям вниз і здійснювати правильне дихання.  

В основі початкового навчання гребковим рухам у кролі повинні стояти 

окремо поперемінно рухи, завдяки чому здобувається  навичка розподілу 

гребкових зусиль від вдиху. Білатеральне дихання однозначно не сприяє 

фізіологічності вдиху. Реконцентрація дихання на гребку, тривалість вдиху 

суттєво затягується, но частіше при несформованій навички, найпотужніший 

безумовний рефлекс – дихальний –  не дозволяє плавцям, паралельно з вдихом, 

виконувати точні рухи з необхідною кінематикою. Особливо це стосується при 

вдиху в бік, умовно кажучи, слабкої руки. Як і у всіх людей, в плавців одна рука 

функціонально більш здібна, ніж друга. Коли це не так, це амбідекстри, 

вроджених їх лише 1% від всієї популяції. І навіть в них не вибудовується 

оптимальна ритмо-темпова структура рухів.  

Якщо розглядати кроль висококваліфікованих плавців на предмет 

рівномірності докладання гребкових зусиль всередині одного циклу, то 

засвідчено, що тривалість окремих фаз руху лівої руки відрізняється від 

тривалості окремих фаз руху правої руки. Це стосується як продуктивних рухів, 

так і допоміжних. Так, витягаючи руку вперед, плавець подовжує своє 

гідродинамічне тіло, шляхом розведення у часі фази вдиху та фази основних 

гребкових зусиль, що можна спостерігати і в інших стилях плавання. 

Обумовлюється це тим, що м'язи, які здійснюють вдих, є антагоністами 

більшості м'язових корсетів.  
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Людина рефлекторно виконує більшість м'язових зусиль при достатній 

жорсткості м'язового корсета, саме в цьому головна причина уникнення 

рефлекторного виконання основних зусиль на вдиху. Фізіологічно виконувати 

вдих у момент найменшої суми м'язових зусиль, отже тому професійний плавець 

ніколи не виконує вдих під час основної фази гребка [82]. 

Для правильного відштовхування ногами тренерами запропоновано удар 

ногою у вертикальному положенні (імітація роботи ногами), щоб ступати по 

воді. Також рекомендовано виконувати вправи на суші. 

Необхідно сидячи (потім лежачи на грудях, руки за головою або в 

положенні «стрілочка») тримати ноги повністю прямими, стопу – максимально 

витягнути вперед і здійснювати ними поперемінні махи (удари). Амплітуда не 

дуже велика, необхідно намагатися її запам’ятати, і в воді виконувати роботу 

саме в цьому діапазоні. 

Багатьма фахівцями наголошується, що діти повинні вміти 

використовувати різні гребки та вибирати гребки, які вони використовують для 

досягнення різних результатів та бути впевненими в своєму успіху. Для цього їм 

необхідно відчувати одночасні та поперемінні гребки спереду та ззаду, а також 

вміти адаптувати їх для різних цілей й очікуваних результатів. 

Прикладами передбачуваного результату може бути заплив 50 метрів або 

використання ефективних гребків ногами для успішного руху по воді. 

Техніка гребка не обов'язково повинна бути ідеальною, в нашому випадку 

акцент повинен бути зроблений на ефективному досягненні необхідної мети, а 

не на точних рухах рук або ніг. 

 

 

1.4. Застосування інтерактивних засобів і методів навчання 

 

Важливим та актуальним методичним трендом у навчанні плавання в 

останній період в Україні є застосування базових моделей навчання, таких як 

пасивна, активна, інтерактивна. Максимально ефективна модель, а саме 
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інтерактивація дітей, передбачає безпосередню взаємодію та взаємовплив 

учасників навчально-тренувального процесу в ході спілкування [67]. Багатьма 

науковцями саме це визначено основою інтерактивного методу навчання. 

Основна мета новітнього підходу полягає в створенні комфортних умов 

навчання, де діти будуть почутими та «побаченими». Також це дає змогу відчути 

інтелектуальну здатність й успішність на заняттях, що викликають позитивні 

емоції у дитини. Набуття суттєвих переваг за допомогою використання цієї 

групи методів більшість фахівців зумовлюють дотриманням принципів роботи 

при інтерактивному навчанні [4, 7]. 

Звернемо увагу на окремі з них: активність (залучення всіх дітей до 

спільної роботи; вони мають змогу працювати на загальний результат); 

зворотній зв'язок (заохочення до обговорення, висловлення власної думки); 

експеримент (активний пошук ідей та нових шляхів вирішення поставлених 

завдань); довіра (формування поваги, довіри й відчуття підтримки зі сторони 

педагога,); рівність поглядів (можливість дитини виконати нові ролі організатора 

та лідера); взаємодія педагога та учня (висловлення думок усіх учасників нарівні 

з іншими); передбачувані результати роботи [199].  

Варто зазначити, що інтерактивне навчання не є окремим, а додатковим  

видом, що доповнює систему методів навчання, та дозволяє суттєво 

урізноманітнити заняття. Практика показує, що таке навчання дає хороші 

результати, та змогу досягти успіху. За допомогою такого методичного підходу 

збільшується відсоток засвоєння знань; дитина розвиває свою компетентність за 

усіма складовими предмету вивчення; має можливість перенести отримані 

знання, навички та способи діяльності на інші складові життя та застосовувати 

їх у майбутньому [63]. 

Ще більш ґрунтовним та об’ємним є досвід застосування інтерактивних 

методів у педагогічній діяльності. Зазначається, що нова парадигма освітніх 

пошуків передбачає цілісний динамічний розвиток особистості упродовж усього 

життя. Тому фахівці, що працюють в означених сферах повинні навчатися та 

вміти працювати, використовуючи методики трансформувального впливу. 
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Науковцями вказано на необхідність володінням методиками моделювання і 

прогнозування педагогічної діяльності, враховуючи цілі і завдання з розвитку 

індивідуальності. Саме у цьому вирішальну та надзвичайну роль виконують 

методи ігрової взаємодії з дитиною, які мають бути адекватними для 

комплексного результату розвитку тілесної, психічної, соціальної, духовної сфер 

дитини [65]. 

Насправді інтерактивні методи та технології вже давно є надбанням 

педагогічної галузі. Так, доведено ефективність навчання англійської мови учнів 

початкової школи із використанням інтерактивних методів навчання для 

осмислення предмета пізнання та розвитку навичок мовлення. Їх застосування 

дало змогу вирішити завдання щодо формування здатності учнів долати життєві 

труднощі, самостійно приймати рішення, розвивати себе як особистість, здатну 

піклуватися про себе та інших тощо. Автор вказує, що завдяки правильно 

підібраним інтерактивним методам навчання вдалося збільшити інтерес дітей − 

учнів молодших класів до вивчення англійської мови. Це спостерігалося як у 

межах школи, так і при самостійному опануванні мовою [61]. 

Визначенню можливостей використання освітніх IT-технологій у 

дистанційному навчанні присвячене дослідження вчених Іваненко С.В., 

Тищенко В.О., де схарактеризовано їх особливості під час вивчення іноземних 

мов та теоретико-методичних засад фізичної культури та спорту [62]. Розглянуті 

сучасні освітні WEB-технології в ЗВО, що надало ґрунтовнішого підходу до 

методологічних складових дистанційної навчання із застосуванням 

інтерактивної технології «science brain storm», Case-методів, PRES-формул, 

онлайн-версій віртуальних дощок AWWAPP і RealtimeBoard, методики Flipped 

classroom тощо. Запропоновано використовувати традиційний підручник у 

поєднанні з інтерактивними онлайн-завданнями – Blended Learning – за 

допомогою онлайн-інструменту MyEnglishLab. для змішаного навчання.  

Більш поглиблено варто розглядати можливість застосування 

інтерактивних комплексів. Вони можуть бути доукомплектовані й допоміжними 

пристроями. Сьогодні суттєво зростає частота застосування планшетів для 
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дистанційного керування, стилусів, маркерів, тощо. На сьогодні не поступаються 

своєю популярністю інтерактивні комплекси в Україні такі марки SMART Board, 

Interwrite Board, StarBoard, Panaboard тощо. Безперечно, що в комплект входить 

відповідне програмне забезпечення, без якого дошка і комплекс працювати не 

будуть. 

Сьогодення вимагає не просто змін у методиках навчання дітей 

дошкільного віку, а  їхньої докорінної зміни. Особливо це стосується сфери 

фізичної культури і спорту. Добитися змін можливо лише на засадах створення 

інноваційних акцентів роботи з сучасним поколінням дітей, а не тільки зміною 

інвентарю. Отже, інтерактивні технології, на даному етапі є тим особливим 

чинником у організації навчання дітей, базисом успіху в ефективності засвоєння 

знань, умінь та навичок дітей.  

Якщо розглянути історичний розвиток впровадження інтерактивних 

технологій в навчання, то в пріоритеті лише дискутування щодо їхнього 

значення для навчання, що відбувається тривалий час. Фахівці одноголосно 

вважали і вважають, що вони зберігають свій великий потенціал для підвищення 

якості та ефективності усіх без винятку рівнів освіти вже багато років. 

Першочерговою перевагою інтерактивних методів навчання є їхня спроможність 

процес навчання максимально наблизити до реальності. Окрім зазначеного, 

інтерактивні методи сприяють оптимізації навчального процесу з тієї точки зору, 

що дитина максимально почуває себе не одинокою і важливою. Сучасні діти 

дуже цінують персоналізацію у спілкуванні, що, у свою чергу, розвертає дитину 

у бік бажання навчатися, вирішує проблему формування в них особистісної 

компетентності, зокрема, бути більш впевненими та незалежними, дискутувати, 

відстоювати свою точку зору,.  

Якщо розглядати значущість інтерактивних методів з огляду зняття в 

процесі навчання нервового навантаження, то це працює завдяки тому, що 

дитина знаходиться у комфортних умовах, адже її чують, нею зацікавлені, що 

дає можливість акцентувати їхню увагу на важливих питаннях теми заняття. А 
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таку особливість дітей, як знижений емоційний інтелект замінить розвиток 

комунікативних умінь і навичок [31]. 

Більшість науковців вказують на щораз більшу популярність ігрових 

технологій у практиці фізичної культури і спорту.  Дослідження отримали 

висвітлення в ряді наукових напрямків. Різноманітне застосування 

багатофункціональних ігрових технологій та, за умови якісного врахування 

особливостей навчально-виховного процесу й специфіки галузі фізичної 

культури і спорту, може бути реалізоване в умовах навчального та 

позанавчального процесів. У першому випадку, включення ігрових технологій 

повинне відбуватися в структурі традиційних видів занять, тобто доповнюючи 

логіку застосування традиційних методів навчання. У другому випадку –

передбачає певною мірою нетрадиційні ігрові технології [79]. 

Серед досліджень, пов’язаних із вивченням ефективності інтерактивних 

методів у фізичному вихованні зустрічаємо наступне. На відміну від традиційних 

методик, авторами запропонований науковий підхід, що передбачав засвоєння 

техніки фізичних вправ на основі творчо-пошукової діяльності учнів. Гіпотеза 

дослідження передбачала, що використання основних опорних точок дасть змогу 

дітям стати суб’єктом навчання. При цьому вивчення техніки фізичних вправ 

проводилося через посилення виокремлення, усвідомлення й запам’ятовування 

необхідних дій. Програма застосування інтерактивної технології навчання 

технічних прийомів (на прикладі баскетболу) при початковому вивченні вправ 

містила різні етапи із різним внеском інтерактивних методів. Авторкою 

доведено, що дотримання раціонального застосування розробленої 

інтерактивної технології дає високу ефективність засвоєння технічних прийомів 

(на прикладі початкового навчання баскетболу [158]. 

Таким чином, інтерактивне навчання у фізичній культурі створює 

передумови для активної пізнавальної діяльності. Спостерігається максимальне 

підвищення продуктивності роботи, оптимізація рухового режиму та повноцінна 

реалізація рухового потенціалу. Ключовим чинником таких змін є інтерактивні 

методи та зміна ролі вчителя, де переважно він уже виступає як модератор, 
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організатор, а не виключно керівник. До того ж діти стають більш активними, 

зростає частка імпровізації навчального матеріалу, включається вільний чи 

спонтаний змісту занять, підвищується творчість, ініціативність тощо. 

На сьогодні не обійшло увагою впровадження інтерактивних засобів і у 

процес навчання плавання дітей дошкільного віку. Усе, що запропоновано 

науковими підходами у цьому напрямі, зводиться до застосування ігор на воді, 

що містять елементи плавальних рухів. Але головним в успіхі навчання є не 

заміна засобів, а створення ефективного навчального середовища для дітей, його 

сучасних контекстів у напрямі взаємодії з дитиною. Зазначене на необхідності 

вдосконалення фізичні та технічні якості учнів в плаванні, тому 

найоптимальнішими інтерактивними засобами будуть різноманітні ігри у воді та 

на суші [54, 60].  

Під час ігор й розваг діти отримують та обмінюються позитивними 

емоціями, що сприяє подальшому успішному навчанню. За допомогою гри 

зростає інтерес до відтворення вже відомих рухів. Вони загартовують, 

розвивають наполегливість та самостійність, а також розвивають відчуття 

товариства та дружби. Застосовуючи такий інтерактивний засіб, необхідно 

забезпечити належні умови його використання. Зокрема, звернути увагу на 

глибину, температуру води, стан басейну, підготувати інвентар, відповідно до 

кількості дітей, розподілити ці складові за загальною й спеціальною фізичною 

підготовленістю.  

Підтвердженням вищезазначеного є низка наукових праць, поглядів 

учених, які пропонують розподіляти ігри для навчання плаванню на три групи. 

Зокрема, до першої групи вони відносять ігри з використанням іграшок, які 

розвивають увагу, сприяють розвитку вміння долати опір води, занурюватись у 

воду, а також вдосконалюють пірнання та стрибки у воду. До другої групи 

обрано сюжетні ігри, які вважаються основою навчання плаванню і їх 

рекомендовано використовувати після того, як діти добре адаптувалися в 

басейні. І до третьої групи віднесено колективні ігри, де плавці виконують 
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відповідні ролі та проявляють самостійність у прийнятті тактичних рішень, що 

сприяє розвитку волі та витривалості  [43]. 

Розглядаючи рекомендації фахівців професійного плавання, тренерів, у 

початковому навчанні плавання також прослідковується те, що з усіх 

інтерактивних засобів провідне місце вони відводять іграм, оскільки, як 

вважають тренери, вони дозволяють відтворювати заздалегідь вивчені елементи 

плавання та засвоїти нові. А відпрацьовування певних технік плавання 

відбувається шляхом багаторазового, поступово зростаючого їх повторення. 

Оскільки старший дошкільний вік дітей характеризується надмірною 

емоційністю, тому, вважається, що необхідно міксувати різні ігри і зважати на 

те, що перебування дітей у басейні обмежено. Так, ознайомлюючись з новим 

навчальним матеріалом, бажано реалізувати 2-3 гри на суші, а потім вже у воді 

[122]. 

Для більш повної характеристики розглянутого питання нами вивчені 

роботи у напрямі застосування мультимедійних технологій. Зокрема, В. Босько 

пропонує застосовувати комп’ютерну програму навчання плаванню учнів 

«Акватренер», яка спрямована на диференціацію процесу фізичного виховання, 

а також науково обґрунтовує інтерактивну методику її використання. Вона 

тестує рівень фізичної підготовленості, далі об’єднує плавців у п’ять мікрогруп, 

а потім, відповідно до результатів, диференціює завдання для виконання під час 

тренування, пропонує індивідуальні домашні завдання. Такий інтерактивний 

засіб дозволяє проконтролювати навчання, визначає індивідуальні рейтинги 

дітей, створює їх психологічний портрет і презентує динаміку розвитку їх 

фізичних якостей. Але серед недоліків є відсутність можливості поєднання її з 

відеозйомкою, відеоаналізом, а також вільного доступу приєднання до програми 

[12]. 

Ще одним із напрямів досліджень є застосування інтерактивних 

інформаційних технологій у навчанні плавання. Як зазначає С. Зубарєва, такий 

підхід дозволяє провести детальний аналіз техніки плавання, гребкових і 

підготовчих фаз рухів. Після тренування вносяться ключові показники, що 
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дозволяють створити тривимірну візуалізацію й анімацію рухів плавців, і як 

наслідок, змоделювати успішну ситуацію. Попередні результати роботи в 

даному напрямку доводять обґрунтованість застосування графічної симуляції 

базуючись на відеографічних даних і сканування тіла, наданих федерацій США 

з плавання [234].  

У науковій літературі представлено низку підходів щодо початкового 

навчання плавання із застосування інтерактивних технологій й в контексті 

підготовки юних спортсменів. У тренерській практиці останні декілька років 

активно застосовують інформаційні технології в процесі інтерактивної 

підготовки спортсменів. За допомогою аналізу поточних біометричних даних і 

побудови, на їх основі, 3Dмоделей з'явилася можливість формувати комплекс 

вправ із урахуванням індивідуальних особливостей кожного плавця [128]. 

Отже, застосування таких інтерактивних програм у навчанні плавання у 

методиці підготовки юних спортсменів дозволяє краще отримувати знання про 

техніку плавання, формувати необхідні практичні уміння та навички. 

Комплексне застосування інформаційних і віртуальних технологій сприяє 

урізноманітненню навчання дітей, краще розвиває їх здібності, закріплює 

спортивні результати тощо.  

Упродовж дискусії вищезазначеного, зараз простежується поява сучасних 

підходів у світлі нових завдань спорту – розробка ефективних шляхів із 

застосуванням віртуальних технологій, розвиток яких дозволяє демонструвати 

прогрес тренування плавців, а також удосконалювати їх фізичні якості. Зокрема, 

заздалегідь виміряні й візуальні дані дозволяють створити тривимірну модель 

спортсмена і проаналізувати існуючі показники, чого неможливо досягти 

завдяки звичайній відеозйомці. Також це дозволяє створити архів спортивних 

досягнень та використовувати їх тренером для подальших прогнозів стилів 

плавання.  

З метою вдосконалення підготовки в плаванні із застосуванням 

інтерактивних технологій, дослідники Е. Зубарев та М. Краснолуцька 

пропонують використовувати програму «Aquatic Animation for Analysis and 
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Education», яка за допомогою інтерактивного широкоформатного режиму 

дозволяє відстежити ключові характеристики спортсмена [59]. Зокрема, 

здійснювати аналіз вільного ходу, матрицю стиля, можливість експортувати 

кадри як зображення. Перевагами цієї програми є зручний інтерфейс, ручна 

структура управління, ультраякісний повноекранний режим перегляду. 

Привертають увагу в аспекті проблематики застосування інтерактивних 

технологій віртуальний симулятор «Swim Smooth Links», який можна віднести 

також до інтерактивного навчання плавання, що дозволяє переглядати анімовану 

модель з плавання під 26 різними кутами на різних швидкостях і аналізувати 

техніку плавання. Значущість даної програми для тренера визначається 

унікальною методикою, що дозволяє досліджувати вихрові потоки води, 

викликані рухом тулуба і кінцівок спортсмена. Ретельно розроблений інтерфейс 

надає можливість оцінити ступінь професіоналізму спортсменів, 

використовуючи велику бібліотеку з біометричними показниками кращих 

спортивних досягнень школярів. Цікавою також є вбудована анімація, що 

демонструє ідеальну техніку для непрофесійних плавців і багатоборців. 

Інтерфейс даної програми дозволяє: переглянути рух плавця під водою, а також 

видалити воду і його викривлення у анімації; включити режим «уповільнений 

рух», щоб оцінити кожний рух плавця; масштабувати статуру спортсмена; 

здійснювати точний контроль швидкості ходу, співвіднести його з техніками; 

анімація синхронізується із різних ракурсів [59]. 

Широко у спортивній практиці для інтерактивного навчання 

використовують різні види наочності, зокрема: тематичні посібники, 

циклограми, кінограми, плакати, малюнки, діаграми і графіки. Вони 

використовуються на суші для презентації елементів техніки та координаційних 

рухів. Також застосовують перегляд навчальних фільмів, які демонструють 

техніку способів плавання для початкового засвоєння матеріалу або для 

нагадування деталей в плаванні, завдяки чому, реалізується дидактична мета 

навчання плаванню, оскільки діти отримують цілісне уявлення про техніку та її 

результати.  
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Переконливим є погляд знаних авторитетів у цій галузі що збігається з 

нашим, на застосуванні звукових, зорових та комбінованих сигналів, крім 

перерахованих інтерактивних засобів [54]. З точки зору активності дітей нового 

покоління невербальні засоби також можуть бути використані при 

інтерактивному навчанні плавання. Серед них провідне місце відводиться 

жестам, які підвищують ефективність сприйняття дітьми інформації. 

Аналізуючи умови роботи в басейні, можна спостерігати в приміщеннях шум, 

плескіт води, бризків, що ускладнюють пояснення виконання вправ, тому низка 

умовних сигналів і жестів, що дозволяють установити продуктивніший контакт 

з групою, буде у нагоді. Вони скоротять до мінімуму текстові роз’яснення 

тренера/інструктора, що у свою чергу підвищить моторну щільність заняття, 

зможуть оживити ефект передачі та сприйняття інформації [17, 21]. 

У науковій літературі зустрічаються дослідження інтерактивного навчання 

плавання, де поєднуються декілька засобів, наприклад, демонстраційні вправи, 

наочні посібники, жестикуляція. Якщо необхідно показати рух, то 

використовують наочні посібники, якщо показ техніки плавання – то невербальні 

засоби кваліфікованого плавця, оскільки група повинна бачити рухи плавця 

збоку, спереду і ззаду, а також чути супутні пояснення тренера/інструктора. А 

ефективність показу визначається його місцезнаходженням щодо групи: 1) він 

повинен бачити і виконавця вправи, і в цілому керувати навчанням; 2) учні 

повинні бачити показ вправи в площині, яка відтворює основну специфіку руху 

– його форму, характер, амплітуду [20]. 

Таким чином, через брак досліджень застосування інтерактивних 

технологій навчання плавання дітей дошкільного віку в сфері оздоровчої 

фізичної культури, підтверджений даними теоретичного аналізу літератури, ми 

маємо прискорювати практичні кроки. У той же час, девіації у діяльності 

спортивних структур, які знижують загальну результативність та ефективність, 

консервативність поглядів значної частини фахівців, особливо, попередньої 

плеяди, які досить важко адаптуються до змін і нових вимог, гальмують 
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використання провідних сучасних інновацій в навчально-тренувальному процесі 

дітей старшого дошкільного віку.  

Проблема застосування засобів інтерактивного навчання плаванню дітей 

старшого дошкільного віку, напевно, залишаться актуальною упродовж ще 

тривалого часу, у зв’язку з тим, що основні риси нового покоління дітей будуть 

окреслені не раніше 2025 року. Саме тому, ми маємо вже зараз формувати 

упереджувальний теоретичний базис вирішення цієї проблеми, враховуючи  

особливості та темпи трансформації в науковому просторі. 

 

Висновки до розділу: 

 

1. Значення плавання для формування особистості дитини визначається 

потребою набуття багатоцільових і безпечних навичок поводження з водою та у 

водному середовищі. Починаючи з раннього віку важливо виховувати у дітей 

об’єктивне ставлення до стихії шляхом розвитку достатнього рівня плавання, 

який у сучасних умовах природних та економічних є обов’язковим елементом 

різносторонньо розвинутої особистості. 

2. Переваги й недоліки навчання плавання для дітей старшого дошкільного віку 

визначаються накопиченим досвідом та методичними розробками фахівців з цих 

актуальних питань. Багатьма фахівцями доведено позитивний ефект 

використання для навчання плавання надзвичайно великого спектру засобів 

підготовки, застосування різноманітних методик проведення занять з 

обов'язковим включенням розділів адаптації та звикання дітей до водного 

середовища. Поширеною практикою є використання різних типів допоміжних 

засобів плавання, побудови різноманітних програм навчання та у різних типах 

навчальних закладів. Проте, використання окремих допоміжних засобів і певних 

алгоритмів навчання мають протилежні факти доведення своєї ефективності.  

3. Інтерактивні методи у навчанні видів спорту та педагогіці осіб різного 

віку є важливим та актуальним методичним трендом. У навчанні плавання 

беззаперечною є можливість застосування базових моделей інтерактивного 
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навчання. Основна мета цього підходу полягає в створенні комфортних умов 

навчання, забезпечення активності учасників процесу, наявності зворотного 

зв'язку, рівність та взаємодію суб’єкта та об’єкта навчання, дослідницький 

характер тощо. Це відбувається в поєднанні з сприянням розвитку рухового 

аналізатора, оптимізацію рухового режиму, врахуванням різноманітних аспектів 

діяльності особистості дитини. Незаперечною є необхідність використання 

інноваційних технологій на основі інтегрального підходу у фізичному вихованні, 

що доповнюють традиційні дидактичні методи та можуть бути доповнені 

допоміжними засобами (пристроями). 

4. Необхідність розв’язання ряду суперечностей між перманентною 

актуальною потребою навчання плавання дітей дошкільного віку та пошуком 

ефективних методичних підходів, цінністю набутих дитиною навичок для 

безпечної життєдіяльності та відсутності організованого процесу навчання, 

монотонності характерній для навчання циклічних видів спорту та постійною 

потребою активізації та підтримання уваги дітей дошкільного віку зумовили 

необхідність наукового дослідження ефективності застосування інтерактивних 

методів навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 

 

Результати за розділом представлені у працях: [44, 47] 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

2.1. Методи дослідження 

 

Для досягнення мети нашого дослідження та розв’язання відповідних 

завдань застосовані когерентні апробовані, загальноприйняті сучасні теоретичні 

й емпіричні методи, які протягом багатьох років застосовуються у фізіології, 

психології, педагогіці, фізичному вихованні, спорті, що довело їхню 

інформативність, такі як: теоретичний аналіз і узагальнення наукової, навчально-

методичної літератури й інформації в мережі Інтернет; аналіз документальних 

матеріалів; соціологічні методи (опитування); метод експертних оцінок; 

педагогічне спостереження; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; 

методи математичної статистики. 

2.1.1. Теоретичний аналіз і узагальнення наукової, навчально-

методичної літератури й інформації в мережі Інтернет. Аналіз науково-

методичних джерел дозволили систематизувати й узагальнити інформацію щодо 

емпіричних даних передової практики. Застосування цього методу надало 

можливість виокремити об’єкт і предмет, максимально розкрити проблематику 

нашого дослідження, конкретизувати мету та основні завдання, 

охарактеризувати сучасний стан навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку, тощо. 

Теоретичний аналіз і узагальнення проводився протягом усього періоду 

роботи над дисертаційним дослідженням. Основний обсяг інформації за 

допомогою цього методу було отримано під час роботи на першому та другому 

етапах виконання дисертаційної роботи. 

Результатом використання цього методу було виявлення протиріч між 

даними науково-методичної літератури різних авторів стосовно пріоритетних 

методів та засобів навчання плавання дітей дошкільного віку; організаційними 

та методичними характеристиками програмування навчання плавання дітей 
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різних вікових груп та об’єктивними умовами навчання плавання в позаосвітних 

закладах; ролі різних суб’єктів, залучених до навчання плавання дітей 

дошкільного віку та їхніх функціональних навантажень у межах цього процесу; 

визначення ключових чинників ефективності навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку; потребою впровадження інноваційних та інтерактивних 

засобів та методів навчання плавання та відсутністю цього у практиці роботи з 

дітьми старшого дошкільного віку тощо. 

2.1.2. Документальний метод. Документальний метод використано для 

аналізу офіційних документів що стосуються дошкільних навчальних закладів: 

наказів, Базового компоненту дошкільної освіти, програм «Українське 

дошкілля», «Впевнений старт» та ін., базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у світі», методичних рекомендацій «Фізичний розвиток 

дітей в умовах дошкільного навчального закладу» Міністерства освіти і науки 

України для визначення структури, змісту та особливостей навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку [8, 107, 125, 152, 161].  

2.1.3. Соціологічний метод (анкетування, опитування). Соціологічні 

методи застосовані для встановлення стану проблеми навчання на заняттях із 

плавання та для визначення їх змісту, а також для з’ясування ключових 

компонентів, умов, вимог до підготовленості дітей старшого дошкільного віку. 

Опитування відбувалося за допомогою методу анкетування через мережу 

Інтернет (Google документ) серед тренерів, інструкторів. Залучено 12 провідних 

фахівців (4 Заслужених тренери, 8 респондентів – вища освіта), які мають досвід 

в галузі, що відповідає вирішуваним завданням, та працюють інструкторами з 

плавання зі дітьми старшого дошкільного віку, більш ніж 7-10 рр. 

Анкета складалася зі преамбули, демографічної й основної частин. У 

вступній частині формулювалася мета проведеного дослідження, інструкція 

щодо заповнення. Демографічна частина містила питання щодо віку, освіти, 

професії, стажу занять з дітьми. Найбільш суттєвою та інформативною є основна 

частина анкети, котра складалася з 9 запитань щодо оптимальної довжини 

відрізків для вправ у воді ігрового та змагального характеру; доречного 
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співвідношення використання методів як ігрової, так і змагальної вправи; 

важливості застосування добірних ігрових засобів, які найбільше відповідали 

певним умовам, вимогам. Також приділена увага матеріально-технічної базі – 

потребі застосування й оптимальної кількості інвентарю. 

Правильна оцінка водних умінь є важливою як засіб забезпечення безпеки 

у воді. Отже, ми вивчили різницю між реальними водними уміннями та 

навичками дітей старшого дошкільного віку, і сприйняттям цих навичок 

батьками за допомогою модифікованої анкети – шкали водної компетентності 

(ШВК) за 30 завданнями (Додаток В).  

Усі батьки заповнювали ШВК з метою отримання даних про якість 

оволодіння навичкою плавання, параметрів техніки плавання, ефективності 

рухових дій, щоб оцінити рівень своїх дітей за 30 плавальними вміннями 

(докладніше у розділі 3). Також нами здійснена оцінка рівня сформованості 

плавальних умінь (фактичного рівня водних умінь) дітей старшого дошкільного 

віку у басейні, використовуючи ті самі 30 завдань за допомогою (ШВК-тест).  

Порядок заповнення ШВК, а потім виконання ШВК-тест у басейні був 

однаковим. Для уникнення взаємного впливу на результати, батькам не 

дозволялося спостерігати за своєю дитиною під час виконання ШВК-тесту в 

басейні. 

Батькам пропонувалося вибрати рисунок, який найкраще нагадує те, як 

дитина володіє плавальним вмінням, коли її попросять виконати тестове 

завдання у воді. На картках зображені правильні та помилкові положення різних 

частин тіла, голови, тулуба, траєкторії руху руками та ногами, узгодженість рухів 

та ін.  

Вибір 0-го рівня (тобто зображення дитини, нездатної виконати плавальне 

вміння або пропоноване інше тлумачення) оцінювався – «0». При виборі 1-го 

рівня (тобто зображення дитини, яка частково здатна виконувати плавальне 

вміння з тренером або пропоноване інше тлумачення) оцінювався – «1»; 2-го 

рівня (тобто зображення дитини, здатної невпевнено виконувати плавальне 

вміння з плавальними засобами або пропоноване інше тлумачення) оцінювався 
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– «2»; 3-го рівня (тобто зображення дитини, здатної самостійно, але невпевнено 

виконувати плавальне вміння або пропоноване інше тлумачення) оцінювався – 

«3» або 4-го рівня (тобто зображення дитини, повністю здатної самостійно 

виконувати плавальне вміння) оцінювався «4».  

Після анкетування всі діти, які брали участь у дослідженні, проходили тест 

на фактичні плавальні вміння у басейні для оцінки їхнього реального рівня 

водної компетентності у воді при виконанні тих самих 30 водних навичок ШВК-

тесту. 

2.1.4. Метод експертних оцінок. Експертне оцінювання – процедура 

отримання оцінки означеної проблеми (навчання плавання) на основі думки 

фахівців, які мають знання та здатні висловити аргументовану думку щодо 

досліджуваного явища, з метою подальшого ухвалення рішення [94].  

Експертне оцінювання необхідне для розширення сфери застосування, 

підвищення ступеня використання методів та інноваційних технологій, а також 

для знаходження шляхів усунення недоліків, що виявляються протягом процесу 

навчання плавання.  

Практичний досвід спеціалістів, їх інтуїція, відчуття перспективи у 

поєднанні з отриманою інформацією, що базується на професійному, науковому 

та практичному досвіді, допоможуть точніше вибирати найважливіші цілі та 

напрямки розвитку, знаходити найкращі варіанти вирішення складних завдань. 

Отже, за допомогою аналізу відповідей, нами з’ясовано думки респондентів 

стосовно стану проблеми навчання плавання дітей старшого дошкільного віку та 

шляхів удосконалення змісту занять на сучасному етапі.  

Нами визначено ступінь узгодженості думок експертів для підтвердження 

достовірності проведення письмової експертизи, з цією метою використано 

множинний коефіцієнт кореляції (коефіцієнт конкордації) рангів Кендалла, який 

визначається за формулою:  

 



 59 
де m – число експертів у групі, n – кількість запитань, S – сума квадратів різниць 

рангів (відхилень від середнього), визначалися за формулою: 

 
де 

  
де       –   ранг, проставлений j-м експертом i-му показнику. 

Визначення ступеня узгодженості думок експертів за величиною 

коефіцієнта конкордації проводили відповідно до загальноприйнятого 

алгоритму [108,  159]. У певному сенсі W служить мірою спільності для всіх 

досліджень в межах хорошої та дуже високої узгодженості (W=0,51−0,75).  

2.1.5. Педагогічне спостереження. Планомірне, цілеспрямоване, 

систематичне педагогічне спостереження, у процесі якого ми отримали 

конкретний фактичний матеріал. Цей метод застосовано для вивчення 

особливостей проведення занять з навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку, та було спрямоване на розтин істотних взаємозв'язків і 

взаємин у спостережуваної реальності (басейні, сухому залі). Спостереження 

дозволило досить широко та багатовимірно охопити усі події, що здійснювалися 

одночасно з розвитком досліджуваних явищ – опануванням плавальних умінь; 

описати взаємодію всіх задіяних суб’єктів у реальному часі та конкретних 

умовах.  

Основна функція педагогічного спостереження полягала у виборному 

відборі інформації щодо досліджуваного нами процесу навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку в умовах як прямого, так і зворотного зв'язку з 

об'єктом спостереження.  

Проведене педагогічне спостереження, згідно з загальноприйнятими 

методологічними підходами, було за програмою – основним, за стилем – 

включеним, за поінформованістю – відкритим, за обсягом – тематичним, за 

часом – безперервним. 
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2.1.6. Педагогічне тестування. 

2.1.6.1. Педагогічне тестування фізичної підготовленості. З метою 

отримання емпіричних даних щодо різних аспектів процесу навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку нами використано педагогічне тестування для 

визначення їх фізичної підготовленості засобами різної спрямованості із 

дотриманням стандартизованих вимог до проведення. 

Дослідження фізичної підготовленості дітей проводилось три рази на рік. 

Перше обстеження – на початку навчального року (вересень), друге – в середині 

навчального року (січень), трете – наприкінці  навчального року (травень). Для 

проведення педагогічного тестування, окрім нас було залучено інструктора з 

плавання та медичну сестру. Залучення цих двох осіб було проведене з метою 

дотримання безпеки процедур тестування та створення комфортних умов для 

дитини. 

Сформовано блок тестів (табл. 2.2), що характеризує рівень прояву 

дитиною різних фізичних якостей: швидкості, вибухової сили, спритності, 

силової статичної витривалості м’язів плечового поясу, швидкість поодинокого 

руху, силової динамічної витривалості м’язів нижніх кінцівок; активної 

гнучкості хребта та плечового поясу. Усе це дало можливість різнобічно й 

повніше оцінити ефективність навчання плавання на фізичну підготовленість 

дітей. 

Тестування фізичної підготовленості дітей проводилося в другій половині 

дня у час, що зазвичай відповідає часу проведення заняття з плавання. Перед 

проведенням тестування враховувалося самопочуття дитини. При цьому 

зосереджувалася увага на досягненні максимально можливого результату. 

Оцінка відбувалася за кількісно-якісними показниками.  

1. Швидкість оцінювалася за результатом бігу 10 м з високого старту. 

Методика дослідження. На біговій доріжці (ширина – 3 м) відзначають 

лінії старту та фінішу. На відстані 3 м від фінішу встановлюють яскравий 

орієнтир (кеглю, кубик), щоб діти не знижували швидкість задовго до фінішної 
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лінії, перетинаючи лінію фінішу, не робила різкої зупинки Готують прапорець, 

секундомір.  

Інструктор проводить кілька розігріваючих вправ, які готують м’язи рук, 

тулуба та ніг: нахили, присідання або відповідний комплекс 

загальнорозвиваючих вправ. Потім вихователь (інструктор-методист) із 

секундоміром та протоколом займає позицію на фініші та фіксує кількісний і 

якісний показники. Вихователь викликає на старт двох дітей (інші діти сидять на 

гімнастичній лаві або стоять в стороні).  

Дитина за командою «На старт» підходить до лінії старту та займає зручну 

позу. Вихователь (інструктор-методист) стоїть збоку від лінії старту із 

секундоміром. Вихователь (інструктор-методист) подає команди: «Увага» 

(піднімає прапорець), «Руш» (опускає прапорець). У момент перетину лінії 

старту вихователь (інструктор-методист) включає секундомір і вимикає його 

тоді, коли дитина добігає лінії фінішу. 

Пропонуються дві спроби, відпочинок між ними 5 хв. Фіксується 

найкращий результат із двох спроб. 

Якісний показник: ритмічність, прямолінійність бігу; швидке винесення 

стегна махової ноги (кут 60-70); голова утримується прямо; невеликий нахил 

тулуба, руки напівзігнуті прямо, енергійно відводяться назад, злегка 

опускаються, потім вперед-всередину. 

Кількісний показник: час бігу (с). 

2. З метою реєстрації вибухової сили використовувався тест «Стрибок у 

довжину з місця».  

Методика дослідження. У залі кладуть мат і з боку крейдою наносять 

розмітку (через кожні 10 см на дистанції 2 м). 

З метою запобігання травмам спочатку проводиться розминка, яка 

дозволяє розігріти м'язи стоп, гомілки, стегна. Дітям пропонують пострибати як 

зайчики (стрибки із просуванням уперед) або імітаційні вправи.  

Після розминки вихователь (інструктор-методист) пропонує дітям стати 

близько лінії, уявити собі річку або струмочок і перестрибнути через нього на 
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інший берег (мат). Вихователь (інструктор-методист), стоячи поруч із 

розміткою, фіксує відстань від лінії до місця приземлення п’ятами (кількісні 

показники), а також якісні показники. 

Результатом тестування вважалася дальність стрибка в сантиметрах у 

кращій із двох спроб. 

Якісний показник: при вихідному положенні ноги – паралельно, на ширині 

ступні; полуприсід із нахилом тулуба; руки – назад. Поштовх виконується 

одночасно двома ногами, із випрямленням ніг, махами руками догори-вперед. 

Під час польоту виконується мах руками догори-вперед, тулуб зігнутий, голова 

вперед, виніс полузігнутих ніг вперед. Приземлення виконується одночасно на 

обидві ноги, на всю ступню; коліна полузігнуті; тулуб трохи нахилений; руки 

повільні; рівновага збережена. 

Кількісний показник: довжина стрибка (см). 

3. З метою оцінювання активної гнучкості хребта використовувався 

результат повільного нахилу тулуба вперед стоячи на гімнастичній лаві. 

Методика дослідження. Готують гімнастичну лаву сантиметрову стрічку, 

прапорець.  

У якості розминки та для підвищення рухливості в суглобах 

використовували вправи з великою амплітудою, що виконуються з різних 

вихідних положень: доторкнутися пальцями стоп при нахилі з положення 

сидячи, доторкнутися пальцями підлоги при нахилі, торкнутися пальцями п'яти 

при повороті стоячи на колінах, прокотити м’яч руками якнайдалі їх положення 

сидячи, підняти прямі руки якомога вище з положення лежачи на животі. 

Потім вихователь (інструктор-методист) пропонує дитині стати на 

гімнастичну лаву так, щоб носки ніг торкалися її краю, і, не згинаючи коліна, 

спробувати взяти іграшку, яка знаходиться на підлозі.  

Під час виконання завдання один вихователь (інструктор-методист) 

підтримує дитину за коліна, а другий – вимірює величину нахилу від краю лави 

до третього пальця опущені руки.  
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Фіксується показники кількісні показники в сантиметрах. Якщо дитина 

нахилилася за нульову позначки, результат позначається зі знаком «+», якщо не 

дотягнувся до нульової позначки – зі знаком «-». 

Кількісний показник: величина нахилу (см). 

4. Активна рухливість плечових суглобів оцінювалась за результатом 

виконання тесту «Викрут прямих рук вперед-назад» (см).  

Методика дослідження. Дитина приймала вихідне положення – 

гімнастична палка розташована внизу з хватом зверху – виконувала викрут назад 

прямими руками. Рухливість плечових суглобів вихователь (інструктор-

методист) оцінював за відстанню між кистями рук при викрутці: чим менше 

відстань, тим вища гнучкість цього суглоба та навпаки. Крім того, найменша 

відстань між кистями рук порівнюється із шириною плечового поясу 

випробуваного. 

Кількісний показник: відстань між правою та лівою кистями (без 

врахування ширини плечей) (см). 

5. Спритність оцінювалася за результатами човникового бігу 3х5 м із 

перенесенням кубиків.  

Методика дослідження. На біговій доріжці з відривом 5 м друг від друга 

проводять дві паралельні лінії, відзначають лінії старту та фінішу. Готують 

прапорець, кубики, секундомір. 

За командою вихователя (інструктора-методиста) "Руш!" дитина біжить до 

протилежної лінії, бере один кубик, розвертається, біжить до лінії старту, кладе 

кубик на підлогу за лінію старту. Бігом повертається за другим кубиком, бере 

його, біжить назад і кладе поруч із першим.  

Час засікають у момент торкання другим кубиком підлоги. Кидати кубики 

через лінію забороняється. 

Кількісний показник: час, витрачений на виконання завдання (с). 

6. Здатність до підтримки статичної рівноваги досліджували за методикою 

Бондаревського (с). 
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Методика дослідження. Дитина набувала стійкого положення на одній 

нозі. Друга нога – зігнута, а її п’ята торкалася колінного суглоба опорної ноги, 

руки на поясі, голова – прямо, очі – відкриті. Відлік часу вихователем 

(інструктором-методистом) починався після стійкого положення, а 

припиняється – в останній момент втрати рівноваги. Таке положення дитина 

намагалася утримати якомога довше. 

Кількісний показник: час утримання статичної пози з відкритими очима 

(с). 

7. Швидкість поодинокого руху (лабільність нервової системи) 

оцінювали за тестом «Частоти рухів кистю за 5 с», разів.  

Враховуючи, що під час плавання, за законом Бернуллі, виникає підйомна 

гідродинамічна сила, що спрямована за рухом дитини, яка виконує функцію 

зовнішньої сили – сили тяги або упору, нами застосована  методика для 

визначення динаміки максимального темпу руху рук.  

За сигналом вихователя (інструктора-методиста) дитина починала 

проставляти крапки на папері в максимальному для себе темпі. Протягом 5 

секунд необхідно поставити якомога більше крапок. 

Кількісний показник: кількість крапок. 

2.1.6.2. Педагогічне тестування умінь з плавання. Виконання 

спеціальних тестових вправ у плаванні обумовлено можливостями систем 

енергозабезпечення. Оцінку деяких із них ми здійснювали за наступними 

тестами: плавання 15 м без участі рук. 

Для дослідження працездатності в зоні анаеробного алактатного 

енергозабезпечення найбільш доцільними є навантаження тривалістю до 20-40 с 

із максимальною інтенсивністю, тому нами обрано такі плавальні тести: 

плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання на грудях і на  

спині (с).  

2.1.6.3. Визначення рівня сформованості плавальних умінь (водної 

компетентності). Визначення рівня сформованості плавальних умінь (водної 

компетентності) дітей старшого дошкільного віку здійснювалося з 
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використанням модифікованої ШВК (школа водної компетенції) – це 

ілюстроване оцінювання плавальних умінь для визначення водної 

компетентності дитини у воді на основі 30 різних плавальних тестів за 

допомогою методичних карток, які різняться за складністю та пов’язані з ними 

необхідними уміннями, щоб почуватися безпечно у воді (Додаток В).  

Рівень водної компетентності, забезпечує основу для безпеки на воді та як 

засіб запобігання утопленню, визначався при виконанні 30 плавальних тестів 

ШВК. За нездатність або відмову виконати плавальне вміння нараховувалося 0 

балів; якщо дитина частково здатна виконувати плавальне вміння з тренером – 1 

бал; якщо дитина може невпевнено виконувати плавальне вміння з плавальними 

засобами – 2  бали; якщо дитина самостійно, але невпевнено виконувати 

плавальне вміння – 3  бали; якщо дитина в змозі самостійно виконувати 

плавальне вміння – 4  бали. Максимально можлива кількість балів, яку могла 

отримати дитина за інтегральним показником водної компетентності Івк за 

правильне виконання 30 вправ у воді, становила 120 балів.  

Нормування водної компетентності за рівнями інтегрального показника 

водної компетентності Івк дітей старшого дошкільного віку було складено на 

основі таких статистичних показників, як середньоарифметичне значення та 

середньоквадратичне відхилення (табл. 2.1). Проводилися округлення 

показників до значного рівня та зручності використання. 

Таблиця 2.1 

Нормування водної компетентності за рівнями інтегрального показника 

водної компетентності Івк дітей старшого дошкільного віку 

РІВНІ 
БАЛИ 

від до 

Високий 97 120 

Достатній 73 96 

Середній 49 72 

Низький 25 48 

Недостатній 0 24 
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Навчанню плавання приділяється велика увага, це питання безумовно 

багатоаспектне та комплексне, саме тому актуально застосовувати синергію 

методів із різних галузей наукового пізнання. Нами розроблено комп’ютерну 

спеціалізовану програму «Комп’ютерна програма визначення водної 

компетентності (SwimTeach)», яка призначена для розрахунку показників, 

визначення рівня, збереження інформації та перегляду результатів. Після 

введення результату одного з тестів, на дисплеї з’являвся мультяшний персонаж 

із цифрою, що відповідала певному рівню водної компетентності дитини 

(Додаток Ж).  

Моніторуючи отриману інформацію бази даних, аналізується і виконання 

програми на різних етапах навчання, виділяються можливі дисбаланси між 

реально досягнутим і модельним рівнем водної компетентності, на підставі чого 

вносяться необхідні корективи, відповідні методи, тренувальні засоби та 

величини їх навантажень. «SwimTeach» дозволяє планувати та відстежувати 

параметри навантажень.  

Звичайні програми занять з плавання, що складені без застосування 

спеціалізованих програм не дають змістовних точних уявлень щодо структури 

тренувальних навантажень, не розкривають особливостей побудови та розподілу 

як обсягу, так інтенсивності навантажень. Інструктор, отримавши зі 

«SwimTeach» результати, може проаналізувати певний цикл або окреме 

тренування дитини, та допоможе рівномірно розподілити і, відповідно, дозувати 

співвідношення самих засобів, що характеризують різні сторони підготовки. 

Саме тому, застосування «Комп’ютерна програма визначення водної 

компетентності (SwimTeach)» допоможе якісно управляти процесом навчання 

дітей старшого дошкільного віку. 

2.1.7. Медико-біологічні методи. Дослідження показників фізичного 

розвитку, функціонального стану різних систем організму дітей старшого 

дошкільного віку проводилося згідно встановлених блоків показників (табл. 2.2). 

До першого блоку віднесено традиційні, найбільш інформативні 

показники фізичного розвитку для даного контингенту дітей. Застосовували 
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метод антропометрії (соматометрії) для визначення морфологічних 

особливостей тіла дітей старшого дошкільного віку – довжини, маси тіла, обвід 

грудної клітки (ОГК). Методика антропометричних досліджень уніфікована та 

передбачала вимірювання тіла стандартними вимірювальними інструментами 

[24]. 

1. Вимірювання довжини тіла (зріст) дітей відбувалось у положенні 

стоячи за допомогою вертикального зростоміра. Дитина ставили на дерев’яну 

площину зростоміра спиною до вертикальної планки, торкаючись її п’ятами, 

сідницями, міжлопатковою ділянкою при відведених назад плечах (головою не 

притуляється). Руки були опущені вздовж тулуба, живіт – підтягнутий, п’яти – 

разом, носки – порізно. Положення голови було таким, щоб верхній край козелка 

вуха і нижній край очної ямки знаходились в одній горизонтальній площині. 

Рухома планка прикладалася до голови без натиску, але щільно. 

2. Вимірювання маси тіла можна роби здійснювали за допомогою 

сертифікованих електронних ваг. Дитину ставили в центрі платформи нерухомо, 

руки вільно опущені, а вага розподілена рівномірно на обидві ноги. 

3. Обвід грудної клітки виконували у положенні стоячи (руки опущені, 

дихання повільне), у стані спокою прогумованою сантиметровою стрічкою, яку 

накладали ззаду під кутами лопаток, а спереду – на рівні 4-го ребра, по 

середньогрудинної точці. Вимірювання обводу грудної клітки проводили  на 

висоті вдиху, при повному видиху і при спокійному диханні. 

До другого блоку віднесено показники, що характеризують гармонійність 

фізичного розвитку дітей, а саме розрахункові індекси: індекс Піньє; індекс 

Ерісмана, індекс Кетлє. 

1. Індекс міцності тілобудови або індекс Пінье (ІП) (чим менше його 

показник, тим міцніша статура дитини) розраховували за формулою: 

ІП, ум.од. = зріст, см – (маса тіла, кг + ОГК на видиху, см) 

2. Визначали індекс пропорційності Ерісмана (ІЕ), що вказує на 

пропорційність розвитку грудної клітки. У 6-8 років обвід грудної клітини 

дорівнює половині довжини тулуба. У передпубертатний період і в перші роки 
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пубертата ОГК відстає на кілька см від півроста, а після закінчення статевого 

дозрівання знову домінує над ним. Чим краще розвинена дитина, тим пізніше 

ОГК стає рівною напівзростанню і тим раніше знову починає над ним 

домінувати. 

Індекс Ерісмана розраховували за формулою: 

ІЕ, см = ОГК, см – ½ зросту, см 

Головним показником індексу Ерісмана у дитини (особливо до 6-8 років) є 

позитивна цифра. Якщо отриманий результат менше норми, а тим більше 

негативний, то це є ознакою значного зменшення об’єму грудей чи збільшення 

довжини тіла. У разі надмірного збільшення показника говорить про патологічно 

широку грудну клітину та малу довжину тіла. 

3. Визначали індекс маси тіла або індекс Кетле (ІК). Він дозволяє оцінити 

ступінь відповідності маси тіла та зросту, й тим самим, непрямо оцінити, чи є 

маса недостатньою, нормальною, надмірною (ожирінням).  

Розраховували за формулою:  

ІК, кг/м2 = маса тіла, кг / зріст, м2 

Функціональний стан характеризує можливості організму 

пристосовуватися до змін як зовнішніх умов, так і до фізичного навантаження. 

До третього блоку віднесено спірометрію (функціональне дослідження 

системи дихання) та функціональні проби серцево-судинної системи.  

1. Частота серцевих скорочень у стані спокою (ЧССсп)  є основним 

критерієм стану серцево-судинної системи, інтегральним показником рівня 

функціонування системи кровообігу, дозування навантажень і контролю за 

тренованістю організму дитини, що вимірювалася найбільш простим і 

доступним пальпаторним методом. Для цього прикладали 2-4 пальці на 

внутрішню поверхню передпліччя лівої руки біля великого пальця і злегка 

притискали судину та кістки або ж клали руку на сонну артерію.  

Об’єктивні дані, що відображали сумарну величину тренувального 

навантаження на організм дитини та ступінь відновлення, отримували щодня, 

вранці, після сну, в положенні лежачи. Для більшої вірогідності ЧСС рахували 
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за 60 секунд, і визначали кількість ударів за хвилину. Якщо його коливання не 

перевищували 2-4 уд/хв, це свідчило про повне відновлення організму та хорошу 

переносимість навантажень. Якщо ж різниця пульсових ударів була більше цієї 

величини, це слугувало сигнал початку перевтоми, та необхідності негайного 

зменшення навантаження. 

Поряд із показником ЧСС, як основного фізіологічного параметра 

системи кровообігу у стані відносного спокою, що завдяки певним 

компенсаторним механізмам підтримується у межі нормальних значень, який ми 

застосовували для оцінки функціонального стану серцево-судинної системи, 

необхідно також визначати реакцію організму на фізичне навантаження.  

2. Проба  Руф'є – функціональна проби, яка визначала діапазон 

пристосування серцево-судинної системи організму обстежуваного до 

стандартного фізичного навантаження. Першим етапом у пробі Руф'є –

визначення частоти пульсу у стані спокою. Дитину необхідно покласти на 

кушетку та надати кілька хвилин відпочити, після чого проводиться 

вимірювання частоти пульсу та артеріального тиску. 

Другий етап – само фізичне навантаження, де дитина має виконати 30 

присідань за 45 секунд, при якому потрібно встигнути сісти 30 разів, і зробити 

це правильно: стопи дитини знаходилися на відстані 20 см один від одного; при 

присіданні п'яти не відривалися від пола; спина була рівна, руки витягнуті вперед 

або трохи зігнуті в ліктях (що дає відмінну рівновагу). 

Після серії зі 30 присідань відразу проводиться вимірювання частоти 

серцевих скорочень і вимірюється артеріальний тиск. Після чого надається 

перерва на кілька хвилин (дитина відпочиває, лежачи на кушетці або сидячи на 

стільці). Через одну-дві хвилини вимірюється частота серцевих скорочень. 

На підставі отриманих результатів проводиться підрахунок індексу Руф'є 

за спеціальною формулою: 

IR = (P + P1 + P2 - 200) / 10, де 

IR – індикатор Руф'є; P – пульс у стані спокою P1 – пульс відразу після 

навантаження; P2 – частота пульсу після 1 хвилини відпочинку. 
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Оцінка ефективності на основі отриманого індексу Руф'є: до 6,0 –

відмінний функціональний стан; 7,0-10 – гарний функціональний стан;            10-

16 – середній функціональний стан; 17-20 – поганий функціональний стан; 

більше 21 – дуже поганий функціональний стан. 

3. Індекс Робінсона (ІР) є інтегральним показником, що характеризує 

ступінь економізації серцево-судиної діяльності, систолічну роботу серця, 

розраховували за формулою: 

ІР, бали =  
ЧСС	уд/хв	х	Атс	мм	рт.ст.

/00
      , 

 

де ЧСС – частота серцевих скорочень у стані спокою [26, 84, 93]. Чим 

більше значення цього показника, тим серцевий м’яз виконує більшу роботу. 

До четвертого блоку віднесено показники, що оцінюють функціональну 

діяльність дихальної системи організму дитини: проба Штанге, с; проба Генча, 

с; частота дихання, дихальні рухи за хвилину; ЖЄЛ, мл. 

1. Під час виконання проби Штанге (максимальний час затримки 

дихання на вдиху) обстежувані в положенні сидячи виконували декілька повних 

дихальних циклів, а наприкінці фази повного вдиху, затримували дихання, 

зімкнувши губи та затиснувши ніс пальцями. За секундоміром відзначали час із 

моменту зупинки дихання до його поновлення. З покращенням фізичної 

підготовленості дітей зростає й час затримка дихання. За нестачі кровообігу 

затримка дихання зменшується до 10-20 с після тренувань. 

2. Проба Генчі (затримка дихання на видиху) виконувалася через 5 

хвилин відпочинку після виконання проби Штанге. Для цього затримка дихання 

здійснювалася в кінці фази повного видиху. Фіксували час від початку затримки 

дихання до першого скорочення діафрагми (в секундах). При цьому кисть 

досліджуваних розташовувалася у надчеревній області. При перевтомі час 

затримки дихання різко зменшується. 

3. Життєва ємність легень (ЖЄЛ) – це максимальний об’єм повітря, 

який видихає людина після максимального вдиху, що вимірюється у мілілітрах, 

та визначалась за допомогою портативного сухого спірометра з двох спроб 

(інтервал між спробами – 15 с). З метою визначення дитина, закривши ніс, робила 
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максимальний глибокий вдих із атмосфери, та, після чого здійснювався 

максимально повний поступовий спокійний видих. Реєструвався кращий 

(максимальний) результат вимірювання. Обстеження проводилося у першій 

половині дня, після двох хвилинного відпочинку. 

4. Частота дихання (ЧД).  Такий біомаркер, як частота дихальних 

рухів відомий давно, та здатний надати важливу інформацію про стан всього 

організму в цілому, функціонування органів дихання, серцево-судинної системи 

зокрема.  

Майже 40 трильйонів клітин людини потребує кисню, який окислює 

органічні речовини (жири, білки, вуглеводи), утворюючи необхідну життя 

енергію. За допомогою зовнішнього дихання наш організм забезпечується 

киснем. Саме тому, необхідно вимірювати частоту дихання визначення, 

наскільки налагоджено вентиляцію легень. 

У дітей ЧДД за хвилину у кілька разів перевищує той самий показник, ніж 

у дорослих. Чим молодша дитина, тим вища частота дихальних рухів, і з віком їх 

кількість зменшується, та порівнюється з нормою для дорослих до 15 років. 

Один дихальний рух – це один цикл «вдих-видих». Для визначення частоти 

дихання, необхідно порахувати кількість рухів протягом 1 хвилини. Можна 

спостерігати за диханням візуально, за допомогою фонендоскопа або поклавши 

руку на грудну клітину і здійснювати підрахунок. Для найточнішого результату 

рекомендовано провести три підрахунки та обчислити середнє значення. 

2.1.8. Методика діагностики вольової сфери дітей старшого 

дошкільного віку. У старшому дошкільному віці дитина вже здатна до тривалих 

вольових дій. Саме тому, у розвитку її волі надзвичайно важлива ігрова 

діяльність, а рухливі ігри перетворять волю дитини. Крім того, визначені правила 

ігор та певні стійкі дії розвивають такі вольові риси, як зважання на наміри 

противник із гри, витримка, рішучість у діях, вміння долати труднощі. Плавання 

також впливає на формування вольової сфери дитини. Нами обрано три 

показника: наполегливість, рішучість, витримка. Виявлення наполегливості як 

здатності тривалий час без суттєвого зниження активності, прагнути до 
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досягнення наміченої мети. Для оцінки цієї якості ми застосовували вправу 

«Дістань іграшку». Між двома стійками було зафіксовано мотузку з іграшкою. 

Висота фіксації іграшки відповідно зросту дитини, яка стоїть навшпиньки і на 

висоту підскоку. Завданням було передбачено торкання іграшки дитиною 

протягом трьох хвилин. Фіксується кількість торкань. 

Рішучість – рішучість у діях, здатності своєчасно знаходити та приймати 

обдумані рішення. Застосовували гру «Ведмежий дім». Дім розташовується на 

відстані 30 м. Перед домом креслять три лінії. Перша на відстані 1 м і умовно це 

означає високий рівень цієї якості у дитини, друга – на відстані 2 м, середній 

рівень, третя – на відстані 3 м, це низький рівень. Необхідно визначити, на 

скільки близько дитина підбіжить до ведмежого дому. Одиниця  виміру – метри. 

Витримка як здатність керувати своїми рухами в умовах емоційного 

збудження. Гра «Жабки та чапля». Креслять великий трикутник – умовне 

«болото». На відстані 50 см один від одного креслять круги – «кочки» для жабок. 

Пересування всередині трикутника лише стрибками на двох ногах. На кочках 

ловити жабок заборонено. Тривалість гри 2 хвилини. Одиниця        виміру – 

метри. 

У межах проведення педагогічного тестування застосовано 

рекомендовані у науково-методичній літературі одиниці вимірювання (табл. 

2.2). 

Таблиця 2.2 

Критерії оцінювання підготовленості дітей старшого дошкільного віку 

Показники Ознака Тест Кількісний показник Одиниці 
вимірювання 

В
О

Д
Н

А
 

К
О

М
П

ЕТ
ЕН

ТН
ІС

ТЬ
 

Опанування 
базових навичок 

(плавальних 
умінь) для 
безпечного 

перебування у 
воді 

Виконання 30 вправ  
у воді 

Максимально 
можлива кількість 
балів, яку могла 

отримати дитина за 
інтегральним 

показником водної 
компетентності 

бали 
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Продовження таблиці 2.2 

 
Ф

ІЗ
И

ЧН
А

 
П

ІД
ГО

ТО
В

Л
ЕН

ІС
ТЬ

 
Швидкість Біг 10 м з високого 

старту час бігу с 

Вибухова сила Стрибок у довжину 
з місця довжина стрибка см 

Активна гнучкість 
хребта 

Нахил тулуба 
вперед стоячи на 
гімнастичній лаві 

величина нахилу см 

Активна 
рухливість 

плечових суглобів 

Викрут прямих рук 
вперед-назад 

відстань між правою 
та лівою кистями см 

Спритність 
Човниковий біг 3х5 
м із перенесенням 

кубиків 

час, витрачений на 
виконання завдання с 

Здатність до 
підтримки 
статичної 
рівноваги 

Методика 
Бондаревського 

час утримання 
статичної пози з 

відкритими очима 
с 

Швидкість 
поодинокого руху 

Частота рухів 
кистю за 5 с кількість крапок од. 

 
П

Л
А

В
А

Л
ЬН

А
 

П
ІД

ГО
ТО

В
Л

ЕН
ІС

ТЬ
 Швидкість 

25 м кролем із 
координацією рухів 
рук, ніг, дихання на 

грудях 

час запливу с 

Швидкість 

25 м кролем із 
координацією рухів 

рук, ніг, дихання  
на спині 

час запливу с 

Швидкість 15 м без участі рук час запливу с 

Ф
У

Н
К

Ц
ІО

Н
А

Л
ЬН

А
 

П
ІД

ГО
ТО

В
Л

ЕН
ІС

ТЬ
 Антропометричні 

показники 

Довжина тіла 
 

повздовжні розміри 
тіла см 

Маса тіла 
 

інертна та 
гравітаційна 

властивості тіла 
кг 

Обвід грудної 
клітки 

обвідні розміри 
частин тіла см 

Показники 
гармонійності 

фізичного 
розвитку 

Індекс Піньє міцність тілобудови ум.од. 

Індекс Ерісмана 
пропорційність 

розвитку грудної 
клітки 

см 
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Індекс Кетлє 
ступінь 

відповідності маси 
тіла та зросту 

кг/м2 

Показники 
функціонального 

стану серцево-
судинної системи 

Частота серцевих 
скорочень 

у стані спокою 

кількість ударів за 
хвилину уд/хв 

Проба  Руф'є 

оцінка 
працездатності 

серця при 
фізичному 

навантаженні 

ум.од. 

Індекс Робінсона систолічна робота 
серця бали 

Показники 
функціонального 
стану дихальної 

системи 

Проба Штанге 
час із моменту 

зупинки дихання до 
його поновлення 

с 

Проба Генчі тривалість затримки 
дихання с 

Частота дихання кількість дихальних 
рухів за хвилину рух/хв 

ЖЄЛ найбільший 
результат мл 

В
О

Л
ЬО

В
А

 
П

ІД
ГО

ТО
В

Л
ЕН

ІС
ТЬ

 

Показники 
вольової сфери 

Наполегливість 
здатність тривалий 
час не знижувати 

активність 

кількість 
торкань 

Рішучість 
на скільки метрів від 

ведмежого дому 
зупиниться дитина 

м 

Витримка метри, що подолала 
дитина м 

 

 

2.1.9. Педагогічний експеримент. Педагогічний експеримент, що 

здійснювався протягом двох етапів, використано для перевірки ефективності 

авторської програм навчання  плавання дітей старшого дошкільного віку. За 

типологічною приналежністю педагогічний експеримент належав за 

поінформованістю – до відкритого (усім учасникам дослідження та їхнім 

батькам була доведена інформація про суть педагогічного експерименту); за 

умовами проведення – до природного (реалізація відбувалася в умовах роботи 

секції з плавання для дітей старшого дошкільного віку в умовах поза освітніх 

закладів); за спрямованістю – до порівняльного (було сформовано дві 

експериментальні групи та одна контрольна,  які займалися за програмами 
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навчання плавання з суттєвими відмінностями. В основу експериментальних 

програм покладено різні частки використання інтерактивних і мультимедійних 

засобів та методів навчання плавання дітей старшого дошкільного віку). 

Під час першого етапу планування педагогічного експерименту (упродовж 

вересня - грудня 2020 року), нами з’ясовано особливості структури та змісту 

діючої програми навчання плавання дітей старшого дошкільного віку.  

На основі цього, та у світлі негативної тенденції погіршення здоров’я дітей 

дошкільного віку, зниження рівня володіння ними життєво-важливими 

руховими навичками, зміною характерних рис дітей «нового покоління», з 

метою забезпечення об’єктивних відмінностей, розроблені дві авторські 

методики навчання, що базувалася на різних частках використання 

інтерактивних і мультимедійних засобів та методів навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку.  

Під застосуванням інтерактивних і мультимедійних засобів та методів 

навчання плавання ми розуміємо надзвичайно широкий арсенал засобів та 

методів, які більш детально розглянуті та описані в четвертому розділі 

дисертаційної роботи. Водночас, розуміння достатнього позитивного ефекту 

застосування нових для дітей засобів навчання плавання ми прийняли рішення 

про формування двох експериментальних програм.  

У першій експериментальній програмі переважали засоби навчання 

плавання, спрямовані на підвищення комунікації між учасниками цього процесу, 

тобто інтерактивні. Друга експериментальна програма мала на меті узагальнити 

переваги застосування мультимедійних засобів. Однак, і для першої та для другої 

експериментальних програм, були притаманні обидві групи засобів навчання 

плавання. Відсоткові частки застосування інтерактивних та мультимедійних 

засобів у першій програмі становили 70% до 30% на користь інтерактивних 

засобів та у другій – запропоновано перевагу мультимедійних із орієнтовним 

розподілом 40% на 60%. У контрольній групі заняття із навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку проводили згідно із загальноприйнятою методикою. 
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Для визначення ефективності усіх трьох програм (дві експериментальні та 

одна контрольна) нами проведено (лютий - травень 2021 року), природний 

педагогічний експеримент, зокрема, відбулося впровадження у процес навчання 

плавання дітей.  

До дослідження залучені діти старшого дошкільного віку (5,2−6,1 року від 

народження) м. Херсона (плавальний басейн Херсонського державного 

університету)  (контрольна група – КГ, експериментальна група – ЕГ1) і               м. 

Запоріжжя (плавальний басейн «Спартак-КПУ») (експериментальна група – 

ЕГ2), загальна кількість становила 45 – по 15 в кожній групі. Усі вони за станом 

здоров’я належали до основної медичної групи.  

Дослідження проведене відповідно до основних біоетичних норм 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 

проведення науково-медичних досліджень за участю людини (1994-2000, з 

поправками 2008), Універсальної декларації з біоетики та прав людини (1997), 

Конвенції Ради Європи з прав людини та біомедицини (від 04.04.1997). 

Дослідження проводилося за письмовою інформованою згодою батьків 

кожного учасника дослідження. 

2.1.10. Методи математичної статистики використано для опрацювання 

отриманого цифрового масиву даних, що в подальшому сформували результати 

дослідження на відповідних етапах його виконання. Статистична обробка 

здійснена за загальноприйнятими рекомендаціями фахівців з урахуванням 

особливостей нашого дослідження.  

Для отримання об’єктивних даних застосовано метод середніх величин; 

графічного подання результатів; непараметричний метод перевірки гіпотез з 

використанням критерія Манна-Уітні для оцінювання значущості результатів 

дослідження. Також для визначення ступеня узгодженості думок експертів, для 

підтвердження достовірності проведення письмової експертизи, використано 

множинний коефіцієнт кореляції (коефіцієнт конкордації) рангів Кендалла. 
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2.2. Організація дослідження 

Дисертаційне дослідження проведене впродовж чотирьох етапів. 

На першому етапі (вересень 2019 – квітень 2020 р.) проведено вивчення 

актуальних питань навчання плавання дошкільнят різних вікових груп; з’ясовано 

основні протиріччя, напрями удосконалення та перспективи науково-

методичного обґрунтування програми навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку; сформульовано мету й завдання дослідження, визначено 

об’єкт і предмет, окреслено методологію дослідження; окреслено дизайн 

дослідження та проведено підбір основних методів та інструментарію для 

проведення дослідження; розроблено програму експертного оцінювання 

організаційно-методичних особливостей навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку. 

На другому етапі (травень 2020 − серпень 2020 р.) − проведено експертне 

оцінювання (залучено 12 фахівців) щодо організаційних  і методичних 

компонентів програми навчання плавання дітей старшого дошкільного віку з 

метою запровадження їх у авторські програми; конкретизовано методи для 

педагогічного спостереження та педагогічного тестування за різними видами 

підготовленості дітей старшого дошкільного віку; проведено добір засобів і 

методів, та на їх основі укладено експериментальні програми навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку. 

На третьому етапі (вересень 2020 – червень 2021 р.) – проведено 

порівняльний педагогічний експеримент із залученням контингенту дітей 

старшого дошкільного віку, та перевірено дві авторські програми, де зміст 

побудований на основі застосування інтерактивних і мультимедійних засобів й 

методів навчання, а також вивчено особливості традиційної програми навчання 

плавання дітей відповідного віку. 

На четвертому етапі (липень 2021 – вересень 2022 р.) – проведено  

математико-статистичне опрацювання результатів педагогічного експерименту, 

інтерпретацію даних двох експериментальних та однієї контрольної групи дітей 

старшого дошкільного віку, залучених до педагогічного експерименту; 
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порівняння результатів педагогічного тестування дітей старшого дошкільного 

віку на різних етапах дослідження; узагальнення результатів дослідження; 

підготовку робочого тексту дисертаційної роботи; підготовку актів 

впровадження та подання документів для публічного представлення результатів 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

3.1. Навчання плаванню як ефективна стратегія запобігання 

утопленню 

 

Еволюція суспільних уявлень про вміння плавання надзвичайно змінилися. 

Починаючи від перший згадок про можливості людини плавати і до сьогодні 

беззаперечним є факт обов’язкового володіння зазначеними навичками. 

Увага до навчання плавання дітей різних вікових груп різними фахівцями 

та суспільними інститутами була різною [15, 27, 79, 130]. Проте сьогодні 

беззаперечним є те, що навчання плавання можна й потрібно проводити на усіх 

етапах розвитку особистості, тому що це є певною соціальною можливістю для 

маленьких дітей. Оскільки вони починають займатися в такому ранньому віці, 

плавання часто стає їхнім першим груповим соціальним досвідом. Плавання є 

також життєвою навичкою для всіх і може мати величезну терапевтичну користь: 

полегшити фізичний дискомфорт, заспокоїти сенсорне перевантаження, надати 

дітям відчуття незалежності, також покращити баланс, координацію, силу та 

діапазон рухів. 

Показовим є те, що у світовій практиці є багато прикладів навчання 

немовлят, починаючи з перших днів життя, так як перебування у водному 

середовищі для них є природним [36, 37, 216]. Ще більш різноманітними є 

підходи до навчання плавання дітей більш старшого віку та дорослого населення 

різної статі [33,  66, 143, 164, 195].  

З розвиток суспільства загалом, ми можемо говорити про зміни різних 

галузей діяльності, технологізацію та діджиталізацію різних процесів, 

збільшення часток інтерактивну та медійності різних сфер, у тому числі освітньої 

та здоров’язберігаючої [71, 73, 120, 121, 134]. Однак, незважаючи на 

вдосконалення суспільно-економічних процесів, проблеми забезпечення 
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здорового способу життя, а також наявності достатніх навичок з плавання у дітей 

для проведення безпечної життєдіяльності залишаються надзвичайно гострими. 

Ключовим елементом стратегії запобігання утопленню є навчання плаванню, 

навичкам безпеки на воді та безпечних навичок порятунку. Усі вони є життєво 

важливими навичками для всіх, особливо для дітей. Наприклад, дослідження, які 

велись протягом  2001-2020 рр. у США, показали, що на 100 000 населення 

показник утоплень зменшився з 1,44% до 1,31%. Вченими засвідчено, що 50% 

нещасних випадків у басейнах спостерігається серед дітей віком 1-4 роки, але 

найчастіше у природних водоймах гинуть діти 5-19 років, що склало  – 50%, а в 

Австралії – 72% [90].  

У 26 країнах Євросоюзу у 2005 році було зареєстровано 6156 смертей від 

випадкового утоплення, що становило 3,4% смертей через зовнішні причини, але 

за останні 10 років середній показник смертності склав 1,8%, при 0,2% – у Данії, 

Нідерландах, Швеції та 11,2% – у Болгарії, Румунії, Латвії, Литві, Естонії [170]. 

За даними науковців у Німеччині не вміли плавати 14,5% дітей віком від 5 до 17 

років [218]. Крім того, у Сполученому Королівстві більш ніж 50% дітей віком 7–

11 років виявилися нездатними проплисти 25 м, а майже 64% дітей 

афроамериканців, 45% дітей латиноамериканського походження та 40% дітей 

європеоїдної раси зовсім не вміють плавати [228]. У Республіці Словенія 7% 

людей у віці 12 років не можуть проплисти 50 м, та класифікуються як не плавці 

[181]. Смертність від утоплення або занурення у воду в Україні коливається між 

5,9% – 7,5% [52]. Більшість 90% цих смертей були ненавмисними, та якби були 

вжиті відповідні заходи профілактики, набагато більше життів можна було б 

врятувати.  

Багатьма науковцями визначена ефективна стратегія запобігання 

утопленню і це – навчання плаванню [136, 179, 208], що й запропоновано 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) як одну з десяти ключових 

стратегій глобальної профілактики утоплення [214]. У Глобальному звіті ВООЗ 

про утоплення зазначено, що щогодини щодня понад 40 людей втрачають життя 

через утоплення. За оцінками Міжнародної федерації порятунку життя (The 
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International Life Saving Federation), це число може бути в 4 рази більше, 

враховуючи різноманітні події, які призводять до утоплення, і кількість 

незареєстрованих інцидентів. Крім того, ВООЗ заявляє, що утоплення є третьою 

основною причиною смерті від ненавмисних травм, на яку припадає 7% усіх 

смертей, пов’язаних із травмами». Такі масштаби глобального утоплення, багато 

хто називає пандемією, жертвами якої є непропорційно масово діти дошкільного 

віку [226]. Також доведено, що уроки плавання знижують ризик утоплення серед 

дітей віком від 1 до 19 років, які не тільки дозволять їм плавати, але й рухатися 

в безпечне місце [167]. Саме тому, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних 

Націй (ООН) прийняла резолюцію, яка оголошує 25 липня кожного року 

Всесвітнім днем запобігання утопленням. Правильний, ефективний стиль 

плавання допоможе виходити з потенційно небезпечних ситуацій, та завдяки 

розвитку набутих навичок, діти ставатимуть дедалі впевненішими як у басейні, 

так і в повсякденному житті. 

Для кращого розуміння обставин утоплення і повноти масштабу та для 

запобігання цим трагедіям, безумовно необхідні поведінкові стратегії, такі як 

посилений нагляд за дітьми біля води [69, 173]. 

Вищезгадане вказує на необхідність пошуку шляхів зміни ситуації, яка 

склалася в нас у суспільстві щодо втрат людських життів, зокрема дитячих, через 

невміння плавати. Вкрай важлива реалізація законодавства та інших політик 

урядовим керівництвом на місцях, а національні стратегії безпеки на воді 

повинні стати життєво важливими для підвищення обізнаності щодо безпеки 

води. 

Батьки доволі часто недооцінюють рівень контролю, який необхідний під 

час водного відпочинку, відволікання, що призводить до помилок у нагляді за 

дитиною. Важливо отримати знання про рівні плавальної компетентності дітей 

раннього віку, враховуючи переваги плавання для маленьких дітей, а також 

розуміння факторів, які можуть бути пов’язані з їхньою плавальною 

компетентністю. Cаме тому, важливо навчити батьків, як правильно оцінювати 

фактичний рівень водних навичок своїх дітей. З огляду на це, ми хотіли з’ясувати 
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наскільки вони спроможні оцінити фактичну водну компетентність своїх дітей 

щодо їх плавальних вмінь, для оцінки реальних та передбачуваних водних 

навичок дітей.  

 

3.2. Оцінка показників водної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку 

 

З метою гарантування безпечного перебування у водному середовищі та з 

урахуванням фізичної активності протягом усього життя, для кращого розуміння 

і контролю фактичних водних навичок дітей протягом їх розвитку, нами 

розглянуто точність батьківського сприйняття – здійснено оцінку рухових 

плавальних умінь та навичок дитини за допомогою модифікованої анкети – 

шкали водної компетентності (ШВК) за 30 завданнями (Додаток В). Нами 

розглянуто точність батьківського сприйняття або оцінку рухових навичок 

дитини. Цей метод рекомендується для кращого розуміння та контролю 

фактичних та сприйманих водних навичок дітей протягом їх розвитку, з метою 

забезпечення безпечного перебування у водному середовищі з урахуванням 

фізичної активності протягом усього життя.  

Точна оцінка водних умінь є важливою як засіб забезпечення безпеки у 

воді. Отже, ми вивчили різницю між реальними водними уміннями та навичками 

дітей старшого дошкільного віку, і сприйняттям цих навичок батьками за 

допомогою модифікованої школи водної компетентності (ШВК) за 30 

завданнями.  ШВК – це ілюстрована анкета на основі 30 різних водних ситуацій 

за допомогою методичних карток, що різняться за складністю виконання, та 

пов’язані з ними необхідними вміннями для безпеці у воді (Додаток В). Усі 

батьки заповнювали ШВК, щоб оцінити рівень своїх дітей за 30 плавальними 

вміннями. Також нами здійснена оцінка рівня сформованості плавальних умінь 

(фактичного рівня водних умінь – водної компетентності) дітей старшого 

дошкільного віку у басейні, використовуючи ті самі 30 завдань.  
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Нами отримані таки дані. Так, 4 батьків дітей ЕГ1 (26,6 % від загальної 

кількості) вважають рівень володіння своїми дітьми водними компетентностями 

низьким за шкалою ШВК; 2 –  недостатнім (13,3 % від загальної кількості). 

Найбільша кількість батьків – 46,6 % (7 осіб) – оцінили рівень володіння 

плавальними навичками своїх дітей, як середній. На достатній вказали 13,3% (2 

особи). Вочевидь, жоден із батьків не визнав рівень володіння плавальними 

навичками своєї дитини високим (табл. 3.1).  

Майже ідентична ситуація виявлена в результатах оцінки батьками дітей 

ЕГ2 показників водної компетентності. Так, низьким за шкалою ШВК, оцінили 

рівень володіння своїми дітьми 33,3% (5 осіб) батьків даної експериментальної 

групи. На недостатній рівень вказали 20,0 % (3 особи) батьків. Достатнім 

вважали рівень володіння ВК 6,6% (1 особа) батьків. Лише 40,0 % (6 осіб) батьків 

визнали середнім рівень володіння плавальними навичками своїх дітей і це 

найбільша їх кількість. Також, як і в ЕГ1, батьки дітей ЕГ2 не оцінили рівень 

володіння плавальними навичками своєї дитини як високий (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Результати сприйняття батьками володіння їх дітьми  

водними компетентностями за шкалою ШВК 

Показники ЕГ1 ЕГ2 КГ 

Високий 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Достатній 2 13,3% 1 6,6% 2 13,3% 

Середній 7 46,6% 6 40,0% 5 33,3% 

Низький 4 26,6% 5 33,3% 6 40,0 

Недостатній 2 13,3% 3 20,0% 2 13,3% 
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Результати нашого опитування свідчать, що  найбільша кількість батьків 

40,0 % (6 осіб) оцінили рівень володіння своїми дітьми водними 

компетентностями низьким за ШВК. Серед батьків виявлено 33,3 % (5 осіб), які 

визнали  середнім рівень володіння плавальними навичками своїх дітей. 

Недостатнім вважали 13,3% (2 особи) батьків рівень ПК своїх дітей. Достатнім – 

13,3% (2 особи). Як і в двох експериментальних групах, ніхто із батьків 

контрольної групи також не вважав рівень володіння плавальними навичками 

своєї дитини високим. Анкетування батьків усіх груп вказало на переоцінку 

досліджуваних здібностей у воді дітей їх батьками. 

На констатувальному етапі дослідження за допомогою спеціалізованої 

програму «Комп’ютерна програма визначення водної компетентності 

(SwimTeach)» (Додаток Ж) було визначено рівень інтегрального показника 

водної компетентності Івк в дітей дошкільного віку експериментальних і 

контрольної груп (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Рівні інтегрального показника сформованості навичок з плавання Івк в 

дітей старшого дошкільного віку на констатувальному етапі дослідження 

Рівні 
інтегрального 
показника Івк 

ЕГ1 ЕГ2 КГ 

Високий 0,0% 0,0% 0,0% 

Достатній 0,0% 0,0% 0,0% 

Середній 33,3% 26,7% 20,0% 

Низький 53,3% 53,3% 60,0% 

Недостатній 13,4% 20,0% 20,0% 
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За результатами експериментальної діагностики недостатній рівень 

інтегрального показника водної компетентності Івк мали 13,4% дітей 

експериментальної групи ЕГ1, 20,0% дітей експериментальної групи ЕГ2 та 

20,0% дітей контрольної групи КГ. Низький рівень інтегрального показника 

водної компетентності Івк спостерігався у 53,3% дітей першої експериментальної 

групи ЕГ1 і другої експериментальної групи ЕГ2.  

Серед дітей контрольної групи низький рівень мали 60% досліджуваних. 

Середній рівень інтегрального показника водної компетентності Івк спостерігався 

в 33,3% дітей експериментальної групи ЕГ1. Дослідження показників дітей 

експериментальної групи ЕГ2 дозволило виявити наявність середнього рівня у 

26,7% досліджуваних. В дітей контрольної групи зазначений показник складав 

20%.  

Достатнього та високого рівнів інтегрального показника водної 

компетентності Івк на констатувальному етапі дослідження не було зафіксовано 

серед показників жодної з груп. 

Аналіз результатів дослідження дозволив визначити, що в дітей 

експериментальної групи ЕГ1 середнє значення інтегрального показника водної 

компетентності Івк на констатувальному етапі дорівнювало 0,37±0,04 в.о. і 

належало до низького рівня; в дітей експериментальної групи ЕГ2 зазначений 

показник складав 0,33±0,03 в.о. і також належав до низького рівня; в дітей 

контрольної групи середнє значення інтегрального показника водної 

компетентності Івк також належало до низького рівня і складало 0,32±0,03 в.о. 

(табл. 3.3). 

Між інтегральними показниками водної компетентності Івк дітей 

досліджуваних груп на констатувальному етапі дослідження істотних 

відмінностей не спостерігалось. Значення критерію Манна-Уітні Uемп на 

констатувальному етапі дослідження між показниками ЕГ1 і КГ складало 86 

(Uемп>Uкр), між показниками ЕГ2 і КГ – 108 (Uемп>Uкр) і між показниками 

ЕГ1 і ЕГ2 – 93 (Uемп>Uкр) (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Показники водної компетентності Івк в дітей дошкільного віку 

 на констатувальному етапі дослідження 

Інтегральний показник Івк 
М± m, в.о. 

ЕГ1 0,37±0,04 низький рівень 

ЕГ2 0,33±0,03 низький рівень 

КГ 0,32±0,03 низький рівень 

Показники достовірності 
відмінностей Uемп 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 86 відмінності  
не достовірні 

ЕГ2– КГ 108 відмінності  
не достовірні 

ЕГ1 – ЕГ2 93 відмінності  
не достовірні 

 

Порівняння результатів сприйняття батьками володінням дітьми водними 

компетентностями та їх фактичними навичками за шкалою ШВК вказала на 

наступне. Після тестування фактичних водних навичок дітей ЕГ1 за 30 

завданнями ШВК встановлено, що найбільша кількість мали низький рівень ВК 

– 53,3% (8 осіб), недостатній – 13,3% (2 особи), середній – 33,3% (5 осіб). 

Достатнього та високого рівнів у дітей не зафіксовано (табл. 3.4). 

Реальні результати дітей старшого дошкільного віку ЕГ2, на жаль, також 

вказали на переоцінку їх здібностей батьками. Так, наймасовішим 53,3% (8 осіб) 

був низький рівень. Виявлено 26,7% (4 особи) дітей, рівень володіння 

плавальними навичками яких відповідав середньому рівню. Недостатний рівень 

засвідчено в 20,0 % (3 особи). Не засвідчено, як і в ЕГ1, високого та достатнього 

рівнів. 

Практично така сама картина спостерігалася і в контрольній групі дітей. 

Маємо найбільшу кількість дітей 60,0% (9 осіб), які відповідали низькому рівню. 
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По 20,0% дітей мали середній та достатній рівні. Також, як і в обох 

експериментальних групах достатнього та високого рівнів не зафіксовано.  

Таблиця 3.4 

Порівняння результатів сприйняття батьками володінням дітьми  

водними компетентностями та їх фактичними навичками за шкалою ШВК 

Показники 

ЕГ1 ЕГ2 КГ 

Діти Батьки Діти Батьки Діти Батьки 

Високий 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Достатній 0 0,0% 2 13,3% 0 0,0% 1 6,6% 0 0,0% 2 13,3% 

Середній 5 33,3% 7 46,6% 4 26,7% 6 40,0% 3 20,0% 5 33,3% 

Низький 8 53,3% 4 26,6% 8 53,3% 5 33,3% 9 60,0% 6 40,0 

Недостатній 2 13,4% 2 13,3% 3 20,0% 3 20,0% 3 20,0% 2 13,3% 

 

 

Тож, більш ніж 50,0% дітей мали низький рівень водної компетенції за 

ШВК на основі експертних оцінок та 33,3% на думку батьків.   Майже половина 

батьків переоцінили можливості дітей і вважали рівень середнім (40%), 

порівняно з реальними даними – 26,6%. Приблизно однаковими виявилися 

результати, при співставленні оцінок батьками та результатами тестування в воді 

за кількістю дітей зі недостатнім рівнем. Таким чином, цифровий матеріал 

результатів дослідження показників за ШВК, та їх рівень, отриманий під час 

тестування батьків говорить про дещо завищену їхню оцінку. 

Ця ситуація розбіжностей між реальними водними вміннями та навичками 

дітей старшого дошкільного віку, і сприйняттям цих навичок батьками за 
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допомогою модифікованої анкети – шкали водної компетентності (ШВК) за 30 

завданнями може бути обґрунтована декількома факторами. По-перше, як 

показали вебінари, більша кількість батьків (66,6%) самі не володіють жодним 

способом плавання. Занизьким вважали свій власний рівень водної 

компетентності 84,4% батьків. Усього 73,3% батьків уміють лише триматися на 

воді, але не тривалий час. Виявлено, що 55,5% батьків виявили низьку 

обізнаність щодо стилів плавання, не змогли навіть назвати усі стилі плавання. 

Науковці стверджують, що переоцінка рівня можливостей дітей може 

трактуватися як прагнення батьків мати саме такий рівень плавальних навичок у 

своєї дитини. Адекватна оцінка, що надана була батьками, дасть змогу їм 

усвідомити проблему, здійснити певні кроки та прийняти рішення щодо 

необхідності навчання плавання своїх дітей. 

Дослідження показало, що сприйняття батьками водних навичок дітей в 

повному обсязі не відповідало реальним, і свідчить про те, що батьки 

переоцінили їхні можливості.  

Однак кількість помилок, допущених батьками при достовірній оцінці 

плавальних здібностей своєї дитини, зменшилася після пари занять із плавання 

та зменшилася ще більше, коли батьки були поінформовані щодо 

індивідуального прогресу їхньої дитини у розвитку навичок плавання під час 

певного циклу тренувань. 

 

3.3. Оцінка антропометричних показників і гармонійності 

фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку 

 

Реалії сьогодення висувають необхідність переосмислення спрямованості 

застосування і значущості засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

У контексті збереження здоров’я сучасного покоління дітей саме засоби 

фізичного виховання, зокрема плавальні, є чи не єдиним дієвим, зі швидким 

ефектом до змін, інструментарієм. Тож, вивчення змін фізичного розвитку 

дитини дошкільного віку є підґрунтями формування їхнього рухового інтелекту, 
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основою подальшого здоров’я, як фізичного, так і емоційного [86, 91,  142, 155]. 

Слід зауважити, що вивчення саме антропометричних показників дітей 

дошкільного віку ніколи не втратять своєї актуальності, бо саме статистичні дані 

щодо захворюваності дітей красномовно залишають означене дослідження на 

одному з перших місць серед інших. 

Фізичний розвиток – це комплекс морфофункціональних властивостей 

організму, який визначає запас його фізичних сил. Всесвітня організація охорони 

здоров'я (ВООЗ) характеризує фізичний розвиток дитини як сумарний індикатор 

стану здоров'я дитини і популяції в цілому, а його показники – критерії оцінки 

соціально-економічного розвитку країни або окремого регіону [98]. 

Одержання цілісного уявлення про рівень розвиненості показників 

фізичного розвитку дітей, зіставлення їх з очікуваними, дозволить своєчасно та 

раціонально корегувати розвивальну роботу. Під час аналізу інформативності 

показників збереження здоров’я дітей дошкільного віку, виявлено, що саме 

значення фізичного розвитку є провідним.  

У результаті проведення нашого дослідження, отримано дані щодо стану 

показників фізичного розвитку хлопчиків та дівчаток старшого дошкільного віку 

на констатувальному етапі.  

Довжина тіла є сумарним показником, який характеризує стан пластичних 

процесів в організмі, а також найбільш стабільним показником з усіх параметрів 

фізичного розвитку, оскільки найменше залежить від впливу чинників 

середовища на відміну від інших соматичних ознак [111]. 

На констатувальному етапі дослідження було визначено антропометричні 

показники дітей старшого дошкільного віку експериментальних і контрольної 

груп.  

Аналіз отриманих результатів (табл. 3.5) дозволив визначити, що на 

початку дослідження показники довжини тіла дітей експериментальних груп 

ЕГ1 і ЕГ2 складали 116,00±0,29 см і 115,73±0,29 см відповідно, а у дітей 

контрольної групи 115,53±0,30 см. За нульову гіпотезу Н0 висунута така: 

показники дітей досліджуваних груп відрізняються неістотно.  
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Таблиця 3.5 

Антропометричні показники дітей старшого дошкільного віку  

на констатувальному етапі дослідження 

Показники M m 

Довжина тіла, см 

ЕГ1 116,00 0,29 

ЕГ2 115,73 0,29 
КГ 115,53 0,30 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 88,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 102,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 108,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Маса тіла, кг 

ЕГ1 21,33 0,54 
ЕГ2 21,67 0,57 
КГ 21,27 0,58 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 110,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 102,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 119,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Обхват грудної клітки, см 

ЕГ1 53,67 0,66 
ЕГ2 54,13 0,40 
КГ 54,53 0,64 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 86,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 102,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 119,0 (відмінності не достовірні) 
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Альтернативна гіпотеза Н1 була такою: відмінності між показниками є 

істотними. Достовірних відмінностей між зазначеними показниками на початку 

дослідження не виявлено (значення критерію Манна-Уітні Uемп на 

констатувальному етапі дослідження між показниками було більшим за Uкр і 

складало Uемп ЕГ1-КГ=88,5; Uемп ЕГ2-КГ=102,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=108,5 – приймається 

гіпотеза Н0). 

Маса тіла більш гнучкий показник, ніж довжина, і прямо залежить, у першу 

чергу, від способу життя та впливу навколишнього середовища, саме тому цей 

показник не менш важливий для вивчення й оцінювання фізичного розвитку. 

З’ясовано, що між середніми показниками маси тіла дітей першої 

експериментальної групи ЕГ1 (21,33±0,54 кг), другої експериментальної групи 

ЕГ2 (21,67±0,57 кг) і контрольної групи (21,27±0,58 кг) істотних відмінностей на 

констатувальному етапі дослідження не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=110,5; Uемп ЕГ2-

КГ=102,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=119,0 – приймається гіпотеза Н0). За результатами 

дослідження показників обхвату грудної клітки з’ясовано, що істотні відмінності 

між показниками дітей експериментальних груп ЕГ1 (53,67±0,66 см), ЕГ2 

(54,13±0,40 см) і контрольної групи КГ (54,53±0,64 см) відсутні (значення 

критерію Манна-Уітні Uемп на констатувальному етапі дослідження складали 

Uемп ЕГ1-КГ=86,5; Uемп ЕГ2-КГ=102,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=119,0 – приймається гіпотеза 

Н0). 

Відомий факт, що оцінка показників фізичного розвитку здійснюється за 

допомогою методів антропометричних стандартів, кореляції та індексів. 

Найбільш простим, доступним та інформативним є метод індексів. Не зважаючи 

на те, що метод індексів не надає вичерпної інформації щодо тих чи інших даних, 

він дозволяє періодично давати орієнтовні оцінки змінам пропорційності 

фізичного розвитку та коригувати призначення педагогічних заходів та рухового 

режиму дитини, з урахуванням рівня здоров’я, в першу чергу.  

Крім того, пріоритетність даного методу зумовлюється відсутністю 

необхідної складної діагностичної апаратури, мінімальним обсягом і часом 

проведених вимірювань. 
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При визначенні середніх значень показників, що характеризують 

гармонійність фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку на 

констатувальному етапі дослідження нами виявлені наступні результати. 

Аналіз показників, що характеризують гармонійність фізичного розвитку 

в дітей старшого дошкільного віку на констатувальному етапі дослідження 

дозволив виявити наступне (табл. 3.6).  

Діти першої експериментальної групи ЕГ1 мали середній показник індексу 

Пін’є, який відображає міцність і пропорційність організму, 34,53±0,49 у.о. В 

дітей другої експериментальної групи ЕГ2 зазначений показник складав 

34,67±0,36 у.о., а у дітей контрольної групи – 34,67±0,37 у.о. Середні показники 

індексу Пін’є в дітей досліджуваних груп відповідали віковим нормам. Істотних 

відмінностей між показниками на констатувальному етапі дослідження не 

виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=100,0; Uемп ЕГ2-КГ=107,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=122,5). 

Важливим моментом в оцінці фізичного розвитку дітей є визначення 

показника індекса Кетле, який показує співвідношення ваги та зросту дитини, 

дозволяє оцінити ступінь відповідності маси тіла та зросту, й тим самим, 

непрямим методом оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною або надмірною 

(ожиріння). Так, на констатувальному етапі дослідження середні значення 

індексу Кетле у дітей експериментальних груп ЕГ1 і ЕГ2 складали 15,85±0,40 

кг/м2 і 16,15±0,43 кг/м2 відповідно і відповідали віковим нормам. У дітей 

контрольної групи КГ зазначений показник також належав до показників 

нормальної ваги і складав 15,95±0,47 кг/м2. Істотних відмінностей між 

показниками на констатувальному етапі дослідження не виявлено (Uемп ЕГ1-

КГ=103,5; Uемп ЕГ2-КГ=105,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=114,5). Оцінка гармонійності фізичного 

розвитку дітей досліджуваних груп включала також і визначення індексу 

Ерісмана, який характеризує пропорційність розвитку грудної клітки дитини. 

Отже, на констатувальному етапі дослідження середні показники індексу 

Ерісмана були такими: в експериментальній групі ЕГ1 – 4,33±0,67 у.о.;  в 

експериментальній групі ЕГ2 – 3,73±0,45 у.о.; в контрольній групі КГ – 3,23±0,67 

у.о.  
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Таблиця 3.6 

Показники, що характеризують гармонійність фізичного розвитку в дітей 

старшого дошкільного віку на констатувальному етапі дослідження 

Показники M m 

Індекс Пін’є, у.о. 

ЕГ1 34,53 0,44 

ЕГ2 34,67 0,36 
КГ 34,67 0,37 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 100,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 107,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 122,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Індекс Кетле, кг/м2 

ЕГ1 15,85 0,40 
ЕГ2 16,18 0,43 
КГ 15,95 0,47 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 103,5 (відмінності не достовірні)  

ЕГ2– КГ 105,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 114,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Індекс Ерісмана, у.о. 

ЕГ1 4,33 0,67 

ЕГ2 3,73 0,45 
КГ 3,23 0,67 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 80,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 98,5(відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 117,0 (відмінності не достовірні) 
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Показники індексу Ерісмана в дітей досліджуваних груп відповідали 

віковим нормам і не мали істотних відмінностей (Uемп ЕГ1-КГ=80,0; Uемп ЕГ2-

КГ=98,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=117,0). 

 

 

3.4. Оцінка функціональних показників серцево-судинної та 

дихальної систем дітей старшого дошкільного віку 

 

Для дітей старшого дошкільного віку природною є потреба у високому 

рівні рухової активності, що закладена генетичною програмою індивідуального 

розвитку дитини, та підтримується функціональними можливостями органів і 

структур її організму. Якщо ці органи та структури не проявляються активно, то 

процеси їх розвитку гальмуються, у зв’язку з чим, виникають як функціональні, 

так і морфологічні зрушення, зниження стану здоров’я. Разом з тим, 

систематична активність є базою прогресування функціональних можливостей 

дітей [46, 70]. 

На  даний  час  приділяється  значна  увага  моніторингу  функціонального 

стану кардіо-респіраторного блоку організму дітей дошкільного віку, особливо 

під час занять фізичними вправами. На  думку  дослідників,  в основі істотного 

погіршення функціонального стану організму лежить певний комплекс 

різноманітних причин [26, 110]. Це перебування майже весь час протягом дня в 

погано провітрюємих або взагалі не провітрюємих приміщеннях, що  насичене  

антропогенними  і  хімічними  техногенними  забруднювачами, де не 

дотримуються норми  щодо  температури  повітря та  вологості; низький  рівень  

рухової  та  фізичної  активності;  перенесення простудних захворювань, що 

безпосередньо впливає  на дихальну  систему. Важливим є також той факт, що 

сучасна людина міста знаходиться в умовах, коли на неї  діє  велика  кількість  

штучних  електромагнітних  полів  та  випромінювань. 

У старшому дошкільному віці спостерігається інтенсивне прискорення 

темпів змін у структурах серцево-судинної системи: збільшується маса серця, 
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спостерігається потовщення стінок міокарду. У процесі розвитку дітей 

збільшується просвіт кровоносних судин, який, з відносно більшим, ніж у 

дорослих, хвилинним об’ємом крові в розрахунку на кілограм маси тіла 

забезпечує достатнє кровопостачання органів та виведення продуктів розпаду. 

Формування нових судин в результаті регулярної м’язової діяльності призводить 

до посилення периферичного кровообігу. Для цього віку характерно підвищення 

систолічного тиску. Розвиток серця і кровоносних судин відбувається нерідко 

асинхронно. При фізичних навантаженнях систолічний тиск збільшується 

значно менше у дітей, ніж у дорослих [40, 41]. 

Відомим є факт, що серцево-судинна система відображає енергетичний 

аспект виконання будь-якої діяльності, забезпечує заданий рівень 

функціонування організму, й може слугувати обʼєктивною характеристикою 

напруженості розумової та фізичної праці, універсальним індикатором 

адаптаційної діяльності організму в цілому. 

Учені з’ясували, що діти 5-6-ти років мають найменші адаптаційні ресурси, 

що напряму пов’язано зі збільшенням малорухомості  життя дітей [16, 85, 92]. У 

свою чергу, систематична нестача рухової активності призводить до погіршення 

відтоку венозної крові й лімфи, яка переважно рухається за рахунок м’язової 

активності. Застій лімфатичної рідини сповільнює вивільнення метаболітів та 

сприяє накопиченню в тканинах токсинів. Під час пікового збільшення рухової 

активності токсини з током крові розносяться по організму. Нирки та печінка не 

можуть швидко їх нейтралізувати, що спричиняє велике навантаження на всі 

функціональні системи організму. 

Відбір нами показників, що характеризують функціональний стан серцево-

судинної системи дітей носив характер простоти їх застосування та 

інформативності.  

Частота серцевих скорочень – це один із найбільш простих, доступних і 

досить інформативних показників для оцінки функціонального стану кровообігу, 

який значною мірою характеризує стан серцево-судинної системи.  
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Середні показники ЧСС обстежених нами дітей становили: в ЕГ1 – 

99,07±0,55 уд/хв, ЕГ2 – 99,47±0,44 уд/хв, КГ – 99,13±0,40 уд/хв, що не мають 

достовірної різниці (значення критерію Манна-Уітні Uемп на констатувальному 

етапі дослідження між показниками було більшим за Uкр і складало Uемп ЕГ1-

КГ=106,0; Uемп ЕГ2-КГ=102,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=115,0 (табл. 3.7). 

Важливим показником резерву серцево-судинної системи є індекс 

Робінсона, який характеризує систолічну роботу серця. Значення індексу 

Робінсона можна також вважати показником непрямої характеристики резерву 

аеробних можливостей організму. Так середні значення індексу в обстежуваних 

нами дітей ЕГ1 відповідно становили  92,93 ± 0,41 у.о., ЕГ2 92,67± 0,40 у.о та КГ 

– 92,73±0,53 у.о. Зафіксовано недостовірні розбіжності серед значень 

досліджуваних груп (Uемп ЕГ1-КГ=101,0; Uемп ЕГ2-КГ=109,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=112,0) 

(табл. 3.7). 

Для більш об’єктивної картини функціонального стану серцево-судинної 

системи нами застосовано пробу Руф’є, що оцінює її реакцію на дозоване 

фізичне навантаження, та вказує на рівень фізичного навантаження, який може 

витримати людина без ризику для свого здоров’я. Отже, індекс Руф’є 

характеризує рівень роботоздатності, дозволяє побічно судити про ступінь 

розвитку витривалості, добре корелює із тестами, що характеризують стан 

серцево-судинної системи. 

Середні показники проби Руф’є обстежених нами груп дітей знаходилися 

в межах 9,07-9,20. Достовірних розбіжностей між показниками досліджуваних 

груп не встановлено (Uемп ЕГ1-КГ=106,5; Uемп ЕГ2-КГ=110,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=123,5), а 

результати виявилися наступними: відповідно, ЕГ1 – 9,07±0,28 у.о, ЕГ2 – 9,13± 

0,28 у.о., КГ1 – 9,20±0,31 у.о. (табл. 3.7). 

Ученими вказується на той факт, що у сучасних дітей знижується стійкість 

до гіпоксії за зрозумілими причинами. Адже чим триваліше час затримки 

дихання, тим вище здатність  респіраторної і серцево-судинної систем 

забезпечувати видалення з організму вуглекислого газу, і, як результат, вище їхні 

функціональні можливості.  
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Таблиця 3.7 

Функціональні показники серцево-судинної системи дітей старшого 

дошкільного віку на констатувальному етапі дослідження 

Показники M m 

ЧСС, за хвилину 

ЕГ1 99,07 0,55 

ЕГ2 99,47 0,44 
КГ 99,13 0,40 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 106,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 102,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 115,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Проба Руф'є 

ЕГ1 9,07 0,28 
ЕГ2 9,13 0,28 
КГ 9,20 0,31 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 106,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 110,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 123,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Проба Робінсона 

ЕГ1 92,93 0,41 

ЕГ2 92,67 0,40 
КГ 92,73 0,53 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 101,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 109,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 112,0 (відмінності не достовірні) 
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Саме спрямованість дій щодо профілактики проблем функціонування 

органів дихання у дітей дуже важлива. Статистика красномовно говорить, що 

майже 70% всіх дитячих хвороб припадає саме на дихальні шляхи. Повноцінний 

розвиток дихальна система людини отримує лише до 14-15 років, і до цього віку 

ризик захворювань досить високий.   

Дослідження функціонального стану дихальної системи створює 

можливість звернути увагу на зміну умов та складових способу життя, 

корегування розвивальних заходів засобами фізичної культури задля 

поліпшення функціонального стану систем організму. Отже, оцінка функції 

дихання – необхідна складова характеристика визначення функціонального 

стану дітей старшого дошкільного віку. Під час дослідження нами застосовано 

дві дихальні проби, які надали змогу певною мірою схарактеризувати стан 

дихальної системи дітей, а також два показники, які на наш погляд є найбільш 

інформативними, що відображають здатність дихальної системи дитини 

забезпечувати їх організм киснем та його адаптацію до збільшення кількості СО2 

в крові. Так проба  Штанге-Генча дозволяє орієнтовно робити  висновки   про   

толерантність  (стійкість)   організму до гіпоксії та кардіо-респіраторного 

резерву. Результати функціональних проб із затримкою дихання на вдиху та 

видиху дозволили нам збагатити інформацію про стан дихальної системи дітей.  

Встановлено, відповідно, наступні середні значення показника проби 

Штанге у дітей досліджуваних груп: 22,67±0,28 с (ЕГ1), 22,73±0,28 с (ЕГ2) та 

23,20±0,29 с (КГ), що не мають достовірної різниці (значення критерію Манна-

Уітні Uемп на констатувальному етапі дослідження між показниками було 

більшим за Uкр і складало Uемп ЕГ1-КГ=78,5; Uемп ЕГ2-КГ=81,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=123,0 

(Uемп > Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0)  (табл. 3.8). 

Відповідно таблиці 3.8, середні значення показника проби Генча у дітей 

експериментальних груп зафіксовано наступні: 12,20±0,25 с (ЕГ1), 12,13±0,28 с 

(ЕГ2) та 11,93±0,24 с (КГ) (табл. 5). Показники проби Генча у дітей ЕГ1, ЕГ2 та 

КГ груп також не мали достовірних розбіжностей Uемп ЕГ1-КГ=97,5; Uемп ЕГ2-

КГ=99,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=114,0 (Uемп > Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0) . 
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Таблиця 3.8  

Функціональні показники дихальної системи дітей старшого дошкільного 

віку на констатувальному етапі дослідження 

Показники M m 

Проба Штанге, с 

ЕГ1 22,67 0,28 
ЕГ2 22,73 0,28 
КГ 23,20 0,29 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 78,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 81,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 123,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Проба Генча, с 

ЕГ1 12,20 0,25 

ЕГ2 12,13 0,28 
КГ 11,93 0,24 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 97,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 99,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 114,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

ЧД, рух/хв 

ЕГ1 25,73 0,16 
ЕГ2 25,40 0,17 
КГ 25,60 0,26 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 103,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 96,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 90,0 (відмінності не достовірні) 
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Продовження таблиці 3.8 

Показники M m 

ЖЄЛ, мл 

ЕГ1 1090,33 13,06 

ЕГ2 1076,67 14,08 
КГ 1071,67 14,32 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 94,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 107,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 99,5 (відмінності не достовірні) 
 

Легенева вентиляція (зовнішнє дихання) визначається глибиною дихання 

(дихальним об'ємом) і частотою дихальних рухів. Обидва ці показники дуже 

варіюють в залежності від потреб організму. 

Середні показники частоти дихання обстежених нами груп дітей 

знаходилися в межах 25 дихальних рухів за хвилину. Достовірних розбіжностей 

між показниками досліджуваних груп не встановлено Uемп ЕГ1-КГ=103,5; Uемп 

ЕГ2-КГ=96,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=90,0 (Uемп > Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0), а 

результати виявилися наступними: відповідно, ЕГ1 – 25,73±0,16 рухів/хв, ЕГ2 – 

25,40± 0,17 рухів/хв, КГ1 – 25,60±0,26 рухів/хв. 

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) адекватно реагує на зміни зовнішнього 

середовища, характеризує функцію зовнішнього дихання, виступає одним із 

важливих показників морфофункціонального стану, вказує на рівень 

тренованості організму і відображає функціональні можливості дихальної 

системи і визначається сумою дихального повітря, резервного об’єму вдиху і 

резервного об’єму видиху. Встановлено залежність між обсягом повітря, яке 

людина може видихнути за один раз і його працездатністю, витривалістю і 

стійкістю до різних захворювань.  

У результаті аналізу отриманих результатів встановлено, що у дітей КГ1 

середньостатистичний показник ЖЄЛ становив 1090,33±13,06 мл. Середнє 
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значення ЖЄЛ у обстежених дітей ЕГ2 – 1076,67±14,08 мл, значення групи дітей 

КГ відповідало 1071,67±14,32 мл (табл. 3.8). Показники ЖЄЛ досліджуваних 

груп дітей не мали достовірних розбіжностей Uемп ЕГ1-КГ=94,5; Uемп ЕГ2-

КГ=107,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=99,5 (Uемп > Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0).  

 

3.5. Оцінка показників фізичної підготовленості дітей старшого 

дошкільного віку 

 

Важливість оцінки показників фізичної підготовленості дітей старшого 

дошкільного віку обмовлена нами поєднанням таких завдань: контроль за 

відповідністю фізичних навантажень на організм дітей з метою реалізації 

головної довгострокової мети фізичного виховання – збереження та 

примноження здоров’я протягом життя, та з метою використання даного 

вікового періоду з точки зору сенситивного періоду у вихованні фізичних 

якостей. При цьому, головним є твердження, що рівень розвитку фізичних 

здібностей позитивно впливає на рівень фізичної роботоздатності організму і, у 

свою чергу, на рівень здоров’я дитини. 

У старшому дошкільному віці інтенсивно розвиваються усі фізичні якості. 

Особливе місце в розвитку рухових якостей займають швидкісні, швидкісно-

силові та координаційні здібності, високий рівень розвитку яких, має велике 

значення як в опануванні життєво-необхідних навичок, так і при досягненні у 

подальшому високих результатів у багатьох видах спорту, а особливо, 

збереженні здоров’я на безпечному рівні [224]. 

Для дослідження рівня фізичної підготовленості дітей застосовують 

ізольовані рухові тести, спрямовані на конкретну рухову здатність, норми її 

оцінювання і комплекси рухових тестів із нормативами оцінки кожного тесту, а 

також усього комплексу тестів. 

Для оцінювання рівня фізичної підготовленості дітей контрольних груп ми 

обрали 10 контрольних тестів (табл. 3.9). 
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Старший дошкільний вік є найбільш сприятливим щодо вибіркового 

розвитку швидкості рухових реакцій і частоти рухів. У подальшому ці темпи 

уповільнюються. Для характеристики можливості виконувати рухові завдання з 

максимальною швидкістю ми застосовували тести, що характеризують прояв 

швидкісних здібностей. 

У нашому досліджені результати дітей у тесті «Біг 10 м з високого старту» 

для оцінки швидкісних здібностей (див. табл. 3.9) виявилися такими: ЕГ1 – 

5,07±0,21 с, ЕГ2 – 4,93±0,21 с та КГ – 4,73±0,24 с.  Достовірних розбіжностей між 

показниками експериментальних груп не встановлено (значення критерію 

Манна-Уітні Uемп на констатувальному етапі дослідження між показниками 

було більшим за Uкр і складало Uемп ЕГ1-КГ=87,0; Uемп ЕГ2-КГ=96,0; Uемп ЕГ1-

ЕГ2=115,0). 

У тесті «Частота рухів кистю за 5 с», який ми застосовували також для 

визнання швидкісних здібностей зафіксовано наступні середньостатистичні дані. 

Середнє значення дітей ЕГ1 виявилося кращим серед результатів і відповідало 

17,33±0,28 с,  ЕГ2 (17,13±0,26 с) та КГ (17,13±0,22 с), проте достовірних 

розбіжностей не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=101,0; Uемп ЕГ2-КГ=112,5; Uемп ЕГ1-

ЕГ2=111,0). 

Одне із ключових місць у комплексі основних рухових якостей належить 

силі. Необхідність розвитку сили у дітей пов’язана з формуванням скелетних 

м’язів, нервової системи, збільшенням м’язової маси. Проте, у дітей старшого 

дошкільного віку спостерігається незначний загальний розвиток сили м’язів до 

9-річного віку у дівчаток і 10-річного віку у хлопчиків. У подальшому силова 

підготовленість є основою для розвитку швидкісних можливостей і 

витривалості. 

Середньостатистичні результати в тесті «Вис на зігнутих руках» (див. табл. 

3.9), що характеризує рівень силових здібностей обстежуваного контингенту 

дітей такі:  відповідно ЕГ1 24,07±0,26 с,  ЕГ2 – 24,00±0,20 с та КГ – 24,20±0,29 с, 

однак також достовірних розбіжностей не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=101,0; Uемп ЕГ2-

КГ=96,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=118,0). 
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Таблиця 3.9 

Показники фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку  

на констатувальному етапі дослідження 

Тест 1 M m 

Біг 10 м з високого старту, с 

ЕГ1 5,07 0,21 

ЕГ2 4,93 0,21 
КГ 4,73 0,24 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 87,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 96,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 115,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 2 M m 

Частота рухів кистю за 5 с, 
разів 

ЕГ1 17,33 0,28 
ЕГ2 17,13 0,26 
КГ 17,13 0,22 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 101,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 112,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 111,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 3 M m 

Вис на зігнутих руках, с 

ЕГ1 24,07 0,26 

ЕГ2 24,00 0,20 
КГ 24,20 0,29 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 101,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 96,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 118,0 (відмінності не достовірні) 
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Продовження таблиці 3.9 

Тест 4 M m 

Стрибок у довжину з місця, 
см 

ЕГ1 92,73 0,43 
ЕГ2 92,53 0,41 
КГ 93,27 0,49 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 94,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 86,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 117,5 (відмінності не достовірні) 

Тест 5 M m 

Човниковий біг 3х5 м, с 

ЕГ1 10,33 0,30 

ЕГ2 10,13 0,35 
КГ 10,07 0,36 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 100,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 110,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 106,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 6 M m 

Біг 10 м між предметами, с 

ЕГ1 8,27 0,16 
ЕГ2 8,20 0,18 
КГ 8,13 0,20 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 102,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 107,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 122,0 (відмінності не достовірні) 
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Продовження таблиці 3.9 

Тест 7 M m 

Згинання-розгинання ніг  
із положення стоячи у 
максимальному темпі 
протягом 20 с, разів 

ЕГ1 25,27 0,26 
ЕГ2 24,93 0,29 
КГ 25,40 0,20 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 112,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 89,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 
95,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 8 M m 

Статична рівновага за 
методикою Бондаревського, с 

ЕГ1 11,20 0,29 
ЕГ2 11,13 0,24 
КГ 10,93 0,36 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 98,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 101,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 
118,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 9 M m 

Викрут прямих рук назад  
і вперед, см 

ЕГ1 36,53 0,28 
ЕГ2 36,60 0,30 
КГ 35,93 0,37 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 86,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 82,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 123,5 (відмінності не достовірні)  
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Продовження таблиці 3.9 

Тест 10 M m 

Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи, см 

ЕГ1 9,33 0,19 

ЕГ2 9,20 0,31 
КГ 9,20 0,31 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 98,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 112,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 101,5 (відмінності не достовірні) 
 

Результати оцінювання швидкісно-силових здібностей дітей 

досліджуваних груп, відповідно таблиці 3.9, наступні. Так у тесті «Стрибок у 

довжину з місця» результат дітей ЕГ1 відповідав значенню 92,73±0,43 см. Дещо 

нижчими виявилися значення дітей ЕГ2, 92,53±0,41 см та КГ, 93,27±0,49 см. 

Проте, достовірних розбіжностей між значеннями не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=94,0; 

Uемп ЕГ2-КГ=86,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=117,5). 

У тесті «Згинання-розгинання ніг із положення стоячи» для оцінювання 

силових здібностей дітей маємо наступні результати: ЕГ1 – 25,27±0,26 разів, ЕГ2 

– 24,93±0,29 разів та КГ – 25,40±0,20 разів.  Достовірних розбіжностей між 

показниками експериментальних груп не встановлено (Uемп ЕГ1-КГ=112,0; Uемп 

ЕГ2-КГ=89,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=95,0). 

Пряму залежність від обсягу раніше сформованих вмінь та навичок має 

рівень розвитку спритності у дітей дошкільного віку, тому що позитивно впливає 

на функціональні можливості їхнього рухового аналізатора збільшення арсеналу 

різноманітних рухів. Таким чином, чим краща рухова координація дитини, тим 

швидше вона засвоює будь-який рух і тим вищий у неї рівень розвитку 

спритності. 

Середньостатистичні результати в тесті «Човниковий біг 3х5 м» (див. табл. 

6), що характеризує рівень координаційних здібностей обстежуваного 
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контингенту дітей такі:  відповідно ЕГ1 – 10,33±0,30 с,  ЕГ2 – 10,13±0,33 с та КГ 

– 10,07±0,36 с, однак також достовірних розбіжностей не виявлено (Uемп ЕГ1-

КГ=100,0; Uемп ЕГ2-КГ=110,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=106,0). 

Результати оцінювання рівень координаційних дітей досліджуваних груп, 

відповідно таблиці 3.9, наступні. Так у тесті «Біг 10 м між предметами» результат 

дітей ЕГ1 відповідав значенню 8,27±0,16 с. Дещо нижчими виявилися значення 

дітей ЕГ2 – 8,20±0,18 с та КГ – 8,13±0,20 с. Проте достовірних розбіжностей між 

значеннями не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=102,5; Uемп ЕГ2-КГ=107,5; Uемп ЕГ1-

ЕГ2=122,0). 

Результати оцінювання рівень координаційних здібностей дітей 

досліджуваних груп, відповідно таблиці 6, наступні. Так у тесті «Статична 

рівновага за методикою Бондаревського» результат дітей ЕГ1 відповідав 

значенню 11,20±0,29 с. Дещо нижчими виявилися значення дітей ЕГ2 –

11,13±0,24 с та КГ – 10,93±0,36 с. Проте, достовірних розбіжностей між 

значеннями не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=98,5; Uемп ЕГ2-КГ=101,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=118,0). 

Морфологічні особливості опорно-рухового апарату такі як рухливість 

хребетного стовбура та висока еластичність м'язів сприяють підвищенню 

ефективності вправ для розвитку цієї якості. Середньостатистичні результати в 

тесті «Викрут прямих рук назад і вперед» (див. табл. 3.9), що характеризує рівень 

гнучкості обстежуваного контингенту дітей такі:  відповідно ЕГ1 – 36,53±0,28 

см,  ЕГ2 – 36,60±0,30 см та КГ – 35,93±0,37см, однак також достовірних 

розбіжностей не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=86,5; Uемп ЕГ2-КГ=82,5; Uемп ЕГ1-

ЕГ2=123,5). 

Результати оцінювання гнучкості дітей досліджуваних груп, відповідно 

таблиці 3.9, наступні. Так, у тесті «Нахил тулуба вперед з положення сидячи», 

результат дітей ЕГ1 відповідав значенню 9,33±0,19 см. Дещо нижчими 

виявилися значення дітей ЕГ2 – 9,20±0,31см та КГ – 9,20±0,31 см. Проте 

достовірних розбіжностей між значеннями не виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=98,0; Uемп 

ЕГ2-КГ=112,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=101,5). 
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3.6. Оцінка показників вольової сфери дітей старшого дошкільного 

віку  

 

Для дітей старшого дошкільного віку можна розглядати значну кількість 

завдань в освітньому та виховному процесі. Заклад дошкільної освіти, а також 

інші учасники вихованого процесу повинні забезпечити оптимальний розвиток 

вольових якостей дитини, які стануть у нагоді для продовження навчання на 

інших рівнях освіти, а також для спілкування з однолітками та іншими групами 

в житті дитини [60]. 

У зв’язку із цим, відповідальність за педагогічні впливи, у тому числі 

формування вольової сфери покладається на усі складові, відповідно й систему 

занять різними видами рухової активності. У нашому випадку ми можемо 

говорити, що заняття плаванням мають вагомий вплив на становлення вольової 

сфери дітей. На підставі чого, зроблено висновок щодо необхідності включення 

до показників контролю та різностороннього вивчення дітей, залучених до 

дослідження, показників вольової сфери.  

Оцінювання показників вольової сфери дітей старшого дошкільного рівня 

досліджуваних груп на констатувальному етапі дослідження висвітлено в 

таблиці 3.10.  

Отримані середні значення показника, що характеризують прояв 

наполегливості у дітей зафіксовано наступні. У групі ЕГ1 це значення 

відповідало 22,53±0,44 торканням. Значення у групах ЕГ2 (22,33±0,46 торкань) 

та КГ (23,07±0,46 торкань) не мали достовірних розбіжностей (Uемп ЕГ1-КГ=92,0; 

Uемп ЕГ2-КГ=103,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=110,0). Оцінювання показника рішучості 

показало, що у дітей Ег1, ЕГ2 та КГ цей показник становив, відповідно 2,60±0,14 

м, 2,73±0,12 м  та 2,47±0,14 м  Р>0,05) (Uемп ЕГ1-КГ=97,5; Uемп ЕГ2-КГ=82,5; Uемп 

ЕГ1-ЕГ2=123,0). Показники досліджуваних груп дітей, що характеризує витримку 

також достовірних розбіжностей не мали (Uемп ЕГ1-КГ=91,0; Uемп ЕГ2-КГ=108,5; 

Uемп ЕГ1-ЕГ2=90,5). Відповідно у групі ЕГ1 даний показник відповідав 7,87±0,36 

м, ЕГ2 виявився дещо нижчим і склав 7,27±0,31 м, КГ – 7,40±0,38 м. 
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Таблиця 3.10 

Показники вольової сфери дітей старшого дошкільного віку  

на констатувальному етапі дослідження 

Показники M m 

Наполегливість, к-сть 
торкань 

ЕГ1 22,53 0,44 

ЕГ2 23,33 0,46 
КГ 23,07 0,46 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 92,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 103,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 110,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Рішучість, м 

ЕГ1 2,60 0,14 

ЕГ2 2,73 0,12 
КГ 2,47 0,14 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 97,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 82,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 123,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Витримка, м 

ЕГ1 7,87 0,36 
ЕГ2 7,27 0,31 
КГ 7,40 0,38 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 91,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 108,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 90,5 (відмінності не достовірні) 
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На підставі результатів визначено, що для дітей одного віку (старшого 

дошкільного), спостерігається схожий досвід у формуванні вольових якостей, 

зокрема наполегливості у вирішенні завдань, рішучості прийняття рішень та 

витримки. 

За нашим переконанням, заняття певними видами спорту та видами 

рухової активності позитивно впливають на розвиток дитини. Ученими уже 

давно доведено позитивний вплив додаткових занять (спорт, мистецтво тощо) на 

вольову сферу дитини. Окрім цього, варто звернути увагу на віковий період, в 

якому перебувають діти, який визначається суттєвими змінами (зрушеннями) та 

високою концентрацію ґрунтовних перемін у сприйнятті дитиною себе, своєї 

діяльності та оточуючого середовища.  

У процесі планування дослідження, ми однозначно були переконані, що 

заняття плаванням позитивно вплинуть й на вольову сферу дітей. Тому 

залучення зазначеної групи показників більше спрямоване не на доведений 

раніше ефект від занять плаванням, а на диференціацію результатів за 

підсумками реалізації програм навчання плавання, побудованих на різному 

співвідношенні засобів.  Тобто, передбачаємо, що інтерактивні, мультимедійні 

та традиційні засоби навчання плавання, а також їхнє співвідношення можуть 

мати різну ефективність з огляду на формування вольової сфери дитини, зокрема 

за такими характерними ознаками як наполегливість, рішучість та витримка. 

 

 

3.7. Експертне опитування щодо організаційних характеристик 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку 

 

Для отримання об’єктивної інформації з організації навчання плавання ми 

звернулися до експертів – фахівців початкового навчання дітей плавання. 

Основна мета експертного оцінювання передбачала з’ясування можливість 

активізації учасників навчального процесу та підвищення його ефективності за 

допомогою застосування новітніх засобів і методів навчання плавання. 
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У межах експертного опитування було запропоновано визначити 

важливість низки організаційних характеристик навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку:  

• оптимальну кількість дітей у групі для заняття; 

• особливості, притаманні ігровим засобам; 

• засоби та методичні прийомів у навчанні плавання з  урахуванням 

їхнього впливу на ефективність процесу навчання; 

• доцільність використання методів практичної вправи; 

• оптимальне співвідношення застосування методів ігрової та 

змагальної вправи; 

• оптимальну кількість іграшок для використання на одному занятті; 

• потребу застосування конкретного додаткового інвентарю; 

• оптимальну кількість вправ із використанням іграшок; 

• оптимальну довжину відрізків для вправ у воді ігрового та 

змагального характеру. 

Загалом запропоновано дев’ять запитань різного характеру. 

У межах наданих відповідей експертів ми засвідчили різний рівень 

узгодженості між ними. До того ж спостерігалися відмінності для змістовно 

різних запитань. Специфіка організації експертного оцінювання передбачала, що 

експерти оцінювали запропоновані нами характеристики в межах від одного до 

чотирьох або семи балів (залежно від складності питання). Найменша кількість 

балів вказувала на найвищий рейтинг (важливість) запропонованої ознаки, а 

найбільша – навпаки – найменший рейтинг (важливість). 

Вивчення оптимальної кількості дітей старшого дошкільного віку для 

організації заняття з плавання вказало на певні пріоритети, які повинні були 

покладені при створенні авторської програми навчання плавання. Для 

урізноманітнення варіантів відповідей ми передбачили чотири позиції. Перші 

три визначалися кількісним складом груп для занять плаванням дітей старшого 

дошкільного віку, а саме 3−4, 5-6, 7−8 дитини на одному занятті. Четвертий 
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варіант передбачав власну відповідь експерта. Проте вона могла стосуватися 

лише більшої кількості, порівняно із запропонованими нами. 

Встановлено чітке домінування серед експертів варіанту чисельності дітей 

у 5−6 осіб (1,33±0,47 бали, 1 місце у рейтингу) (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Результати експертного опитування з чисельності груп для 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 

 

Інші варіанти суттєво поступалися та набрали приблизно однакову 

кількість балів (2,25±0,72 бали та 2,42±0,76 бали). Зауважимо, що жоден з 

експертів не вказав можливість пріоритетного формування групи дітей старшого 

дошкільного віку для занять плаванням чисельністю понад 8 осіб. 

Отримані результати дають підстави говорити про необхідність 

оптимального формування груп. З огляду на високу ефективність процесу 

навчання, безперечно найбільш ефективні індивідуальна робота з дитиною. 

Проте ми повинні зважати на необхідність раціонального використання ресурсу 

басейну, можливостей кадрового забезпечення та, водночас, враховувати 

економічну рентабельність для реалізації програми навчання. 

2,42

1,33

2,25

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3−4 осіб 5−6 осіб 7−8 осіб

ба
ли

варіант відповіді



 113 
Зазначений розподіл результатів серед експертів вказує на те, що при 

наявності двох інструкторів з плавання, абсолютно можливо якісно 

забезпечувати навчання до 8 дітей одночасно. Проте перше місце рейтингу, яке 

було надано чисельності в 5−6 осіб дає змогу сконцентрувати роботу фахівців та 

знизити необхідність розпорошення уваги. Адже важливим чинником заняття 

плаванням є безпека дитини. Отримані результати не відкидають можливість 

застосування інших варіантів чисельності груп для організації занять плаванням, 

проте вказують на кращі передумови для досягнення результатів цього процесу. 

У межах наступного запитання ми зупинилися на необхідності визначення 

важливості характеристик ігрових засобів для навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку.  

 
Рис. 3.2. Результати експертного опитування з ранжування характеристик 

ігрових засобів для навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 
 

Загальновідомо, що діти у цьому віковому періоді, значною мірою 

реагують на зовнішні подразники. Основною причиною цього є особливості 

психоемоційного розвитку та переваги процесів збудження над гальмуванням. 

Для зазначеного запитання ми запропонували основні характеристики ігрових 
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засобів, які можуть бути їм притаманні. Ми звернулися до експертів з тим, щоб 

з’ясувати, які з них мають більш виражений вплив на дітей старшого 

дошкільного віку. Це, своєю чергою, ми планували використовувати для 

акцентування уваги дітей при навчанні плавання, формуванні правильних 

динамічних стереотипів тощо (рис. 3.2). 

Для цього питання було запропоновано п’ять основних відповідей, які 

передбачали ранжування таких характеристик як форма, колір, оригінальність, 

тематичність та розмір ігрових засобів для залучення до процесу навчання 

плавання. 

У підсумку ми отримали достатньо рівні оцінки експертів. Однак більш 

виражену перевагу експерти надали значенню характеристики кольору 

(2,67±1,55 бали). За нею послідовно розташувалися характеристики 

оригінальності (3,17±2,15 бали), тематичності (3,33±1,70 бали), форми (3,92±1,50 

бали) та розміру (4,42±2,25 бали).  

Проте зважаючи на низьку узгодженість між оцінками експертів, можемо 

припустити, що для ефективності застосування ігрових засобів потрібно 

комплексно підходити до підбору характеристик із залученням як мінімум двох-

трьох із них. 

Таким чином, колір та певне поєднання кольорової гами предмету відіграє 

важливу роль у навчанні плавання. Адже зоровий аналізатор забезпечує понад 

70−80% інформації, що надходить із зовні до дитини та супроводжує її на усіх 

етапах розвитку. Колір визначений властивістю предметів, що повинен 

викликати те чи інше зорове сприйняття. Враховуючи неймовірно велику 

кількість відтінків ми можемо стверджувати про значний педагогічний потенціал 

цієї характеристики засобів для навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку. 

Своєю чергою оригінальність визначає певні відмінності та загалом 

самобутність використаного засобу для навчання плавання. Перевагу цієї 

характеристики ми вбачаємо у опосередкованій активізації творчого мислення 

дитини, що пов’язано із незвичністю відображення певних рухових дій 
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(діяльності), прагненням до новизни для реалізації завдань заняття, здатності по-

новому асоціювати певні предмети або розкривати їхні можливості до 

використання, продукувати ідеї у невизначених й нових ситуаціях для дитини на 

заняттях з плавання. 

Більш складною для розуміння, а відповідно для застосування у межах 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку виступає характеристика 

тематичності предметів (засобів), що плануються до застосування. 

Якщо розгляд кольору, форми та інших характеристик має у собі 

трактування лише однієї сторони засобу, то тематичність має надзвичайно 

широкий спектр реалізації. Адже вимогою для тематичного навчання є 

використання засад інтеграції змісту навчального матеріалу з різних аспектів й 

сфер інтересів дитини навколо однієї спрямованості – власне навчання плавання. 

Тому для цієї характеристики можна розглядати як основу об’єктивні та 

суб’єктивні схильності сприйняття, інтересів, уваги тощо дітей зазначеного віку. 

Згідно зазначеного діти вивчають певний блок програми на основі 

об’єднання різних компонентів на основі спільної тематики й упродовж певного 

проміжку часу. Тут ряд фахівців дають рекомендації до виокремлення акцентів 

на інтеграції навчальних компонент та змістовому, операційно-руховому та 

ціннісно-смисловому рівнях.  

Це передбачає заздалегідь визначений зміст та послідовність вивчення 

елементів техніки (реалізації завдань), характер і рівень інтеграції матеріалу для 

вивчення на основі мультидисциплінарного підходу, а також будуючи тісний 

взаємозв’язок між змістом занять та досвідом повсякденного життя дитини.  

Перевага пріоритетного звернення уваги на форму передбачає 

зосередження дитини на зовнішньому вигляді іграшки. Наявність сталого та 

виразного обрису речі та в подальшому певних дій, пов’язаних із її 

застосуванням можуть значною мірою підвищувати сприйняття загального  

зовнішнього вираження рухової діяльності й кращому усвідомленню певного 

змісту запропонованих вправ. 
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За результатами експертного опитування найнижчий рівень впливу на 

процесу навчання плавання дітей старшого дошкільного віку має розмір засобу 

(іграшки, предмету). Загалом характеристика розміру відображає величина 

застосованого засобу та є певною ознакою сили впливу на сприйняття дитиною. 

Процес навчання плавання ставить вимогу оптимального співвідношення 

характеристики розміру. Погоджуючись з експертами, вважаємо, що 

застосуванні предмети не можуть мати граничних проявів  (надзвичайно великих 

чи малих розмірів). У першому випадку, це ускладнить їхнє застосування, адже 

дитині потрібно буде приділяти більше уваги на оволодіння (керування) самим 

предметом, а не акцентувати увагу на власній руховій діяльності. У другому 

випадку – надто малі розміри, можуть не викликати достатнього рівня збудження 

відповідних аналізаторів дитини та знівелювати саме використання цього 

предмету (засобу). 

Серед доробку науковців та практичних фахівців з плавання ми виявили 

значну кількість даних, що вказують на можливість й необхідність застосування 

різноманітних додаткових методичних прийомів та цільових засобів у навчанні 

плавання різних груп населення та з різними властивостями основних нервових 

процесів [3, 5, 50, 153]. Ми провели певний відбір на основі логіки їхнього 

застосування та можливості інтерпретації для дітей старшого дошкільного віку. 

З-поміж усіх для оцінювання експертів запропоновані такі методичні прийоми: 

спільне заняття з батьками (одним із них) у воді, заняття за відсутності батьків, 

спільне заняття з інструктором у воді, заняття за методикою «сухого басейну», а 

також можливість застосування мультимедійних та інтерактивних засобів та 

методів (рис. 3.3). 

Отримані результати дали нам підстави стверджувати про утворення 

певної групи додаткових методів та методичних прийомів для залучення їх у 

процес навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. На переконання 

експертів найбільш важливим для застосування є група інтерактивних методів та 

засобів навчання (2,00±0,82 бали). Незначно за рейтингом та балами їм 

поступаються методичні прийоми безпосереднього залучення батьків (одного з 
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них) до проведення заняття з плавання (2,33±0,85 бали), спільне заняття з 

інструктором, що перебуває у воді (2,58±0,64 бали) та застосування групи 

мультимедійних засобів та методів навчання (2,58±0,86 бали).  
 

 
Рис. 3.3. Результати експертного опитування з ранжування додаткових 

методів і методичних прийомів для навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку. 

 

Наголосимо, що на важливості тих чи інших методичних прийомів у 

навчанні плавання наполягає значна кількість фахівців [29, 83, 157]. 

Інтерактивні методи навчання широко розглядаються фахівцями у галузях 

педагогіки та фізичного виховання і спорту [35, 62, 72, 133, 134]. Ними вказано, 

що під цією групою методів варто розуміти певний спосіб взаємодії учасників 

навчально-виховного процесу, під час якого суб’єкт педагогічних впливів 

перестає виконувати пасивну роль і активно долучаються до визначеного виду 
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діяльності (навчання, роботи тощо). У нашому випадку під цим ми розуміємо 

більш активне залучення до навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 

Наступна група, мультимедійних засобів навчання в наявній системі 

фізичного виховання та загалом освіти дошкільнят займає важливе місце. 

Переважно зазначені методи використовують з з метою повторення, 

узагальнення та систематизації інформаційного матеріалу з метою подальшої 

трансформації в систему знань дитини. Їхнє застосування допомагає створити 

конкретне, наочно-образне уявлення про явище чи предмет, а у нашому       

випадку − систему рухових дій й доповнити новими даними.  

Більшість фахівців [13, 74, 135] пов’язують мультимедіа з окремим видом 

застосування комп’ютерних технологій. За допомогою нього відбувається 

поєднання традиційних підходів з викладу візуальної інформації (текст, графіку) 

із динамічною компонентою – мовлення, музика, відео фрагменти, анімація. 

Застосування цієї групи методів дає змогу доповнити пояснення нового 

матеріалу, підвищити рівень усвідомлення або систематизація, надає додаткову 

якісну ілюстрацію фактів та інформації; має зручну та доступну форму подання.  

Щодо двох підходів, які передбачають спільне заняття з інструктором у 

воді та спільне заняття з батьками (одним з них) у воді, вважаємо переконливою 

наявну в науково-методичній літературі аргументацію [34, 202, 212, 215].  

Зокрема, в умовах нового освітнього середовища, притаманною 

особливістю виступає партнерське навчання дитини. У цьому сенсі суттєво 

зростає роль інструкторів та батьків для реалізації основаних завдань навчання 

плавання. Постать інструктора є обов’язковою, і, погоджуючись з експертами, 

ми рекомендуємо частину занять проводити спільно з дітьми у воді. Врахування 

загальної кількості дітей на занятті та двох інструкторів дає можливість одному 

з них (або обох) проводити заняття (частину заняття з плавання) у воді. Це значно 

підвищує комунікацію між дорослими та дітьми та створює атмосферу довіри. 

До того ж, зазначений методичний прийом надасть аргументів для зменшення у 

дитини відчуття водобоязні. Ми вважаємо, що у цьому напрямі доцільним є зміна 

ролей між двома інструкторами та їх динамічна взаємозаміна у певних частинах 
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навчального заняття. Однак, роль батьків у навчанні плавання вивчена 

мінімально [95,  212]. Тому ми запропонували експертам оцінити, наскільки це 

може вплинути на ефективність навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку. Передумовами для цього є достатньо тісний зв'язок дітей та їхніх батьків у 

цьому віковому періоді [38]. Діти старшого дошкільного віку зважають та 

орієнтуються на авторитет власних батьків, це твердження отримало досить 

значну підтримку серед експертів згідно встановлених результатів. 

Однак тут виникає ряд організаційних моментів, які потребують свого 

організаційного та методичного вирішення. Першочергово вони пов’язані з 

можливістю (бажанням) батьків бути під час таких занять. Окрім цього, є ряд 

питань до частоти та ґрунтовності залучення батьків до ходу заняття. 

Незважаючи на це, для окремих занять варто планувати активну участь батьків 

(одного з них), що ймовірно суттєво підніме активність дітей в освоєнні 

навчального матеріалу та вплине на психоемоційний фон заняття. 

Порівняно з попередніми, значно поступаються ще два варіанти – заняття 

за методикою «сухого плавання» (5,00±1,08  бали) та заняття за відсутності 

батьків (5,58±0,76 бали). 

Ранжування результатів проводилося шляхом надання певним відповідям 

оцінок від одного до семи балів. Найменша кількість балів свідчить про більшу 

важливість певної групи методів (методичних прийомів). Однак, ми вважаємо, 

що кожна з груп (відповідь) має місце в процесі початкового навчання плавання 

з залученням дітей старшого дошкільного віку. 

Суть «сухого плавання» полягає у комплексах вправ, що відтворюють на 

суші рухи дитини у воді. Це дає змогу активізувати нервово-м’язову діяльність, 

та залучити відповідні рухові одиниці до роботи. Окрім цього, деякі фахівці 

рекомендують широко застосовувати в межах «сухого» тренування вправи для 

покращення загальної фізичної підготовленості дітей, а саме зі спрямованістю на 

розвиток сили, витривалості, швидкості та інших фізичних якостей [42]. Проте, 

ми вважаємо, що відносно нижчі оцінки експертів щодо цього методичного 

прийому не заперечують його використання, а лише вказують, що частота 
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застосування «сухого плавання» не повинна перевищувати частоту застосування 

інших методичних прийомів.  

У науково-методичній літературі ми знаходимо інформацію, що за 

методикою «сухого плавання» проводять заняття спортсмени-плавці різних 

вікових та кваліфікаційних груп. Застосування цієї системи вправ дає можливість 

пропрацювати певні рухові дії та унормувати дихання й на основі цього, вже 

підготованим виходити на воду.  

Для дітей старшого дошкільного віку важливість цього комплексу вправ є 

дещо меншою, адже вони не виконують граничних навантажень. Сутність 

навчання плавання дітей цього віку повинна будуватися, на наш погляд, на 

позитивному сприйнятті навчального матеріалу та максимальному залученні 

позитивної мотивації. А для багатьох дітей така мотивацій полягає у перебуванні 

у водному середовищі. Тобто замінюючи значну частину вправ у воді на «сухе 

тренування» ми нераціонально використовуємо час у басейні. Проте, 

погоджуємося, що згодом із підвищенням умінь дитини частка «сухого 

плавання» може зростати. 

Найнижчу підтримку методичний прийом стосовно проведення заняття без 

батьків. Тут ми повністю погоджуємося з експертами, що наявність батьків є 

суттєвою допомогою для дитини. Йдеться не лише про можливість 

безпосереднього залучення батьків до занять, що розглянути вище, але й 

звичайна психоемоційна підтримка дитини до та після заняття, вияв 

співпереживання результатам та переживанням дитини тощо. Це певною мірою, 

заперечує поодинокі роботи фахівців, які вказують, що перебування батьків на 

занятті та поза його межами для дитини не є визначальним. 

Чергове запитання до експертів стосувалося пріоритетності методів вправи 

при реалізації завдань програми навчання дітей старшого дошкільного віку (рис. 

3.4). Вивчення фундаментальної науково-методичної літератури вказало нам на 

сталий перелік методів практичної вправи для застосування в межах навчання 

плавання. Переважно їхній перелік співпадає у фахівців зі сфери спорту та 

фізичного виховання різних груп населення. Відмінності є незначними та 



 121 
стосуються певних особливостей інтерпретації змісту й визначення того чи 

іншого методу вправи. Тому у бланку експертного опитування ми запропонували 

надати певну кількість балів (від одного – найбільш доцільно застосовувати до 

семи – менш доцільно застосовувати). У подальшому ці бали дали змогу 

ранжувати запропоновані варіанти відповідей. Результати за цим запитання були 

наступними. 

 
Рис. 3.4. Результати експертного опитування з ранжування методів 

практичної вправи в навчанні плавання дітей старшого дошкільного віку. 

 

Результати опитування вказали, що серед лідерів методів практичної 

вправи при навчанні плавання дітей старшого дошкільного віку перебувають 

метод ігрової вправи (1,92±0,76 бали, 1 місце рейтингу) та з незначним 

відставанням методи навчання техніки − цілісної вправи та вивчення по частинах 

(2,00±0,71 бали, 2 місце та 2,50±0,65 бали, 3 місце). Визначена перевага першого 

із запропонованих методів практичної вправи, на наш погляд, зумовлена 

специфічними особливостями. Адже в межах гри діти більш невимушено 
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сприймають інформацію. Це дає змогу виконати у цікавій та коректній формі 

певний обсяг фізичного навантаження, продемонструвати та засвоїти окремі 

елементи техніки плавання. 

Також спираючись на твердження науковців [23, 49,  56, 146] наголосимо, 

що ігровий метод передбачає виконання рухових дій в умовах гри, та надає 

підстави для підвищення емоційності занять, розв’язання завдань в варіативних 

ситуаціях, ефективно оволодівати комплексними навиками, що можуть 

передбачати елементи різноманітних техніко-тактичних і психологічних завдань 

гри тощо. Зазначене дало нам можливість доповнити відомості Назаркевич Л.І. 

[101], яка свою дисертаційну роботу присвятила цьому науковому питанню 

серед дітей молодшого дошкільного віку. Проте ми маємо суттєві застереження, 

порівняно із даними дослідників у цій галузі [15, 101, 188, 204,  205] стосовно 

доцільності виключного застосування ігрових засобів та, відповідно, методів при 

початковому навчанні плавання дітей старшого дошкільного віку. 

Ігрова діяльність є домінуючою в руховій активності дошкільнят, адже 

вирішення завдань навчання плавання повинно базуватися і на застосуванні 

інших, більш регламентованих методах практичної вправи. Наближені й високі 

оцінки методів практичної вправи з навчання техніки серед експертів вказують 

на необхідність застосування різних підходів та їх оптимального поєднання. 

Тобто в умовах роботи з дітьми старшого дошкільного віку ми вбачаємо 

можливість та необхідність чергувати виконання вправ за допомогою методу 

цілісного виконання вправи та виконання по частинах. Це забезпечить 

оптимальну активацію нервово-м’язової діяльності дитини та унормування 

керування рухами. 

На підставі вивчення науково-методичної літератури рекомендаціями до 

використовується оволодіння рухом в цілому є вивчення простих вправ, або 

окремих складних вправ, розділення яких на частини неможливе. В інших 

випадках для вивчення більш складних рухових дій (з можливістю поділу на 

відносно самостійні частини) освоєння техніки доцільно здійснювати по 

частинах. Також варто розглядати у подальшому цілісне виконання рухових дій, 
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як фінішний етап поєднання в єдине ціле раніше освоєних складових вправи [25, 

99, 131]. 

При використанні методів практичної вправи з навчання техніки варто 

звернути значну увагу на підвідні та імітаційні вправи. Зокрема підвідні вправи 

спрямовані на полегшене освоєння спортивної техніки за допомогою 

планомірного вивчення простіших рухових дій. Ефективність цих вправ 

обумовлюється схожою координаційною структурою пропонованих вправ з 

основною вправою.  

У межах імітаційних вправ зберігається базова структура основної вправи, 

проте створюються полегшені умови для її виконання. Власне таким прийомом 

можна вважали «сухе плавання», що описано вище. Імітаційні вправи набувають 

більш широко застосування при навчання техніки початківців. До цієї категорії 

ми можемо віднести й дітей старшого дошкільного віку, які починають навчання 

плавання. Дещо меншу підтримку від експертів, проте зі високими значеннями 

оцінок отримали такі методи практичної вправи як суворо-регламентованої 

вправи у варіанті інтервального виконання (3,67±1,37 бали), повторної вправи 

(3,50±0,76 бали), а також змагальної вправи (3,58±0,76 бали). Таку підтримку зі 

сторони експертів цих варіантів відповідей ми схильні пояснювати наступним.  

Загалом група методів суворо-регламентованої вправи передбачає 

виконання рухів за заздалегідь визначеною програмою та з вивіреним й точно 

дозованим фізичним навантаженням. Експерти надали перевагу варіанту 

інтервального виконання вправи. Його особливістю є те, що в межах нього 

передбачене виконання серії фізичних навантажень чергуючи їх з паузами 

відпочинку.  Вказаний також й інший метод – повторний, є певною 

інтерпретацією стандартно-повторної вправи в режимі інтервального 

навантаження, якою передбачено багаторазове повторення рухів без особливих 

структурних змін та параметрів навантаження. 

Змагальний метод замкнув перелік методів вправи, який рекомендований 

експертами. Його суть полягає у спеціально організованій змагальній ситуації, 

яка виступає оптимальним способом підвищення результативності навчального 
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процесу. Проте цей метод має дещо підвищені вимоги до використання. Вони 

пов'язані з високими вимогами освоєння певних рухових дій, з яких буде 

проводитися змагання, психоемоційною готовністю учасників протистояння. До 

того ж він може викликати достатньо значні зсуви діяльності важливих систем 

організму, стимулює адаптаційні процеси, забезпечує комплексне 

вдосконалення підготовленості дитини [6, 104, 105, 160]. 

Серед інший найнижчий рейтинг отримали метод суворо регламентованої 

безперервної вправи (5,67±1,03 бали) та коловий метод вправи (5,75±0,72 бали).  

Це ми пов’язуємо з їхніми особливостями. 

Безперервний метод використовується в умовах рівномірної та тривалої 

роботи. Переважно метою його застосування є підвищення аеробних 

можливостей організму. Зрозуміло, що для навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку це ще не набуло суттєвого значення. Залежно зовнішніх 

показників навантаження, виконання з вищою чи меншою інтенсивністю, 

особливостей поєднання різних режимів роботи не виключений й вплив на  

швидкісні можливості, розвиток різних видів витривалості тощо. Цілком 

зрозуміло, що для дітей дошкільного віку загалом є складно виконувати дозоване 

й тривале навантаження, що й підтверджено відповідними оцінками експертів у 

цьому питанні. 

Поряд із тим, основна мета колового методу полягає в ефективному 

розвиткові фізичних якостей з певним лімітом часу при чіткій регламентації і 

дозуванні послідовно виконуваних комплексу вправ. Розвиток фізичних якостей 

передбачено у тісному взаємозв’язку з засвоєнням програмового матеріалу. 

Тому в комплекси колового тренування рекомендовано включати фізичні 

вправи, що близькі за своєю структурою до певних умінь та навичок того або 

іншого розділу навчальної програми, у нашому випадку плавання. Це сприяє 

вдосконаленню умінь, що входять в навчальний матеріал.  

Обов'язковою умовою застосування цього методу є попереднє оволодіння 

дітьми технікою всіх вправ й усіма учнями. Низькі оцінки експертів, на нашу 

думку, пов’язані із певною тривалою монотонністю виконання вправ, їх 
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чергування та мінімальна можливість психоемоційного регулювання фону 

заняття для дітей старшого дошкільного віку. 

Упродовж тематики застосування методів вправи для навчання плавання 

дітей старшого шкільного віку з’ясовано ставлення експертів до співвідношення 

методів ігрової та змагальної вправи. Саме ці два методи багатьма фахівцями 

фізичного виховання дошкільнят визначаються ефективними для стимулювання 

пізнавальної діяльності дітей [15, 55, 60, 114, 151]. 

Результати опитування вказали, що експерти серед оптимального 

співвідношення застосування методів ігрової та змагальної вправи для навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку не вбачають доцільності переваги 

змагального методу [115. Усі запропоновані варіанти на користь змагального 

методу не отримали жодної підтримки від експертів (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Результати експертного опитування з ранжування оптимального 

співвідношення застосування методів ігрової та змагальної вправи для навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку. 
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Найбільшу підтримку отримало співвідношення 70% на 30% на користь 

ігрового методу (41,67% експертів). Однакову кількість підтримки отримали 

варіанти 80/20 та 60/40 – по 25,00% експертів. Та лише один експерт вказав на 

доцільність більш широкого застосування методу змагальної вправи у процесі 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. Таким чином, ми отримали 

певне підтвердження значній кількості відомостей фахівців фізичного виховання 

дошкільнят, які рекомендували використовувати методи ігрової вправи для 

вирішенні певних завдань фізичного виховання дошкільнят, у тому числі 

навчання плавання. 

Разом із тим вважаємо, що рекомендації до включення методів змагальної 

вправи до змісту програми навчання плавання дітей старшого дошкільного віку 

має додаткові переваги, що підвищує мотивацію дітей до набуття дещо вищого 

рівня володіння руховими навичками, а в подальшому може стати аргументом 

для отримання переваги при виконанні різноманітних вправ. Однак, 

застосування методу змагальної вправи має виконуватися з дотриманням 

основних методичних вимог [27, 89, 102, 109, 112, 129]. 

Ігровий компонент  змісту програми навчання плавання визначається не 

лише застосування відповідного методу вправи, але й широким застосуванням 

відповідних засобів (предметів). Тому ми звернулися до експертів із запитанням 

стосовно доцільної кількості кількість іграшок, що варто використовувати на 

одному заняття. Загалом було запропоновано три авторських варіанти та 

можливість власної відповіді (рис. 3.6). Серед експертів встановлено певне 

переважання варіанту використання 4−5-и іграшок упродовж заняття (1,67±0,62 

бали, 1 місце у рейтингу). Інші варіанти отримали дещо меншу підтримку, це 

1,92±0,76 бали для варіанту 6−7 іграшок та 2,33±1,31 бали – 1−3 іграшки. 

Отримані результати дають підстави говорити про необхідність 

оптимального добору ігрових засобів (предметів). Тут важливе значення  не 

перевантажити аналізатори дитини та не відвернути увагу від основного 

процесу, пов’язаного із навчанням плавання. Сам підбір необхідно здійснювати 

ураховуючи спрямованість окремого заняття.  



 127 

 
Рис. 3.6. Результати експертного опитування з ранжування використання 

раціональної кількості іграшок упродовж одного заняття з плавання. 

 

Вибираючи іграшку рекомендовано орієнтуватися на необхідність 
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варіативними характеристиками. Ряд фахівців виокремлюють основні умови для 
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стандартизованою для навчальних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

занять з плавання [171, 193]. 
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Тому ми звернулися до експертів із проханням дати оцінку застосування 

додаткового інвентарю при навчанні плавання дітей старшого дошкільного віку. 

Це нам дало підстави диференціювати такі засоби власне для нашої вікової 

категорії дітей. Адже для різних вікових груп їхнє застосування може мати різну 

важливість та спрямованість. 

Узагальнення даних науково-методичної літератури дало змогу 

виокремити такі з них: дошка для плавання, м’ячі, кікборд, буй для тяги, задній 

буй, аквапояс, палиця-нудл, диск для плавання, ласти, нарукавники, надувні 

арки, тунелі, обручі. Окрім цього для експертів було передбачено можливість 

надати власний варіант. 

Зазначмо, що експерти не скористалися цією опцією. Тобто для 

початкового навчання плавання дітей старшого дошкільного віку наявність 

запропонованого нами набору інвентарю можна вважати достатньою. 

Увесь названий інвентар було ранжовано згідно отриманих від експертів 

балів. Чим менша кількість балів, там вищий ранг отримав певний варіант 

(рис. 3.7). 

Серед широкого арсеналу плавальних засобів, рейтинг виглядав 

наступним чином. Лідируючі позиції з переважанням в оцінках експертів 

отримали аквапояс (2,17±0,69 бали) та дошка для плавання (2,33±1,31 бали).  

Щодо дошки до плавання, то вона виступає універсальним та 

загальноприйнятим засобом для навчання плавання дітей різних вікових груп. У 

межах навчального процесу з плавання її застосовують уже багато років та навіть 

десятиліть. До того ж методики застосування є ґрунтовно розкриті у спеціальній 

науково-методичній та науково-популярній літературі [153, 189, 229]. 

Стосовно аквапоясу можна сказати, що за останній період він набув 

активного розповсюдження [39, 186, 191]. Він має суттєві переваги пов’язані із 

тим, що відбувається підтримка центру маси тіла дитини без додаткового 

залучення рухової діяльності та залученні певний біоланок тіла. Далі за 

рейтингом розташувалася група інвентарю з схожими середніми балами від 
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експертів, це: кікборд (3,08±0,95 бали), м’ячі (3,42±1,11 бали), палиця-нудл 

(3,42±0,76 бали), нарукавники (3,58±0,86 бали). 

 

 
Рис. 3.7. Результати експертного опитування з ранжування використання 

плавальних засобів для навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 

 

У спеціальній літературі застосування зазначених засобів у навчанні 

плавання також має достатнє обґрунтування з визначенням як позитивних, так і 

негативних сторін застосування [163, 154, 219]. Ми вважаємо, що експерти при 

оцінюванні опиралися на загальний корисний вплив зазначених засобів на різні 

складові процесу навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 

Наприклад, для застосування м’ячів характерна надзвичайно велика 

різноманітність за базовими характеристиками. Усі вони мають стандартизовану 

форму, що ускладнює такі дії як ловіння та утримання саме у водному 
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середовищі. Однак їх можна ефективно застосовувати для покращення взаємодії 

між дітьми, інструктором та дітьми тощо.   

Своєю чергою нарукавники виконують позитивну роль на перших етапах 

навчання, а саме створюють уявлення комфортного перебування дитини у воді. 

Проте їхнє тривале застосування, так само і для кік-борду й палиці-нудл може 

сформувати потребу постійного використанні таких засобів. Тобто дитині буде 

складніше перейти від плавання із допоміжними засобами до плавання без них.  

Зазначене дає підстави підтримати результати опитування експертів, однак 

зважаючи на закономірності навчання плавання, застосувати їх диференційовано 

та для розв’язання конкретизованих завдань навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку. 

Ще три варіанти інвентарю отримали однакові оцінки по 4,92 бали (буй 

для тяги, задній буй та ласти). Таку щільність оцінок та відповідно одинаків ранг 

ми можемо пояснити схожим впливом цих засобів на уміння дитини у процесі 

навчання плавання. Усі вони виконують схожі функції, з певними відмінностями 

щодо залучених біоланок. Так одні спрямовані на пріоритети у навчанні роботи 

рук, інші ніг. Найбільш суперечливим є застосування ластів, адже з однієї 

сторони дітям дуже подобається отримувати до переваги у переміщенні у воді, а 

з іншої вони звикають до такої переваги і потім складно переходять до виключної 

роботи ногами. 

Остання група представлена таким інвентарем як диск для плавання 

(5,483±0,69 бали), тунелі (5,25±0,72 бали) та обручі (6,08±0,64 бали).  

На наш погляд, такі низькі оцінки експертів для диску для плавання 

пов’язані із тим, що його використання значною мірою виконує такі ж самі 

функції як і дошка для плавання. Перевагою може бути лише зовнішні 

характеристики цього предмету. Водночас і дошка для плавання на сьогодні 

може мати різні привабливі характеристики. Для тунелів та обручів ситуаціє 

дещо іншою. Ми вважаємо, що їхнє застосування має мінімальний вплив на 

процес навчання плавання, а більшою мірою урізноманітнює вправи, що 

передбачені для занять з плавання. Тому виходячи зі спрямованості на навчання 
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експерти розташувати їх у нижній частині рейтингу. Однак, поодиноке 

залучення цього інвентарю дасть можливість активізувати дітей на окремих 

заняттях та створити нові умови для виконання уже відомих вправ. 

Наступним запитанням, з яким ми звернулися до експертів було 

визначення оптимальної кількості різноманітних іграшок та інвентарю, який 

варто застосовувати на одному заняття з плавання для дітей старшого 

дошкільного віку (рис. 3.8). Запропоновано чотири варіанти відповідей. Серед 

них три сталі (1−2, 3−4, 5−6) та можливість висловити власний варіант відповіді. 

 

 
Рис. 3.8. Результати експертного опитування з визначення оптимальної 

кількості вправ із використанням іграшок для одного заняття з плавання для 

дітей старшого дошкільного віку. 

 

Одразу зазначимо, що експерти не вважали за потрібне використовувати 

на заняття великої кількості іграшок, тобто можливість висловити власний 

варіант відповіді не була використана. 

Серед експертів суттєво переважає варіант використання принаймні 3−4-и 

вправ із використанням ігрового інвентарю упродовж заняття (1,50±0,50 бали, 1 
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місце у рейтингу). Інші варіанти отримали нижчі оцінки та підтримку, це 

1,92±0,76 бали для варіанту 5−6 вправи та 2,58±0,76 бали – 1−2 вправи. 

Таким чином експерти дають нам пораду щодо необхідності не 

цілковитого застосування ігрових засобів (вправ, інвентарю тощо), а певного 

включення в унормований процес навчання ігрових (інтерактивних) елементів. 

Це, певною мірою, не узгоджується з даними Назаркевич Л.І. [101], яка 

пропонували повністю зміст занять з плавання заповнити ігровими засобами для 

дітей молодшого дошкільного віку. 

Згідно отриманих результатів, ми також вбачаємо узагальнену позицію 

експертів, що в роботі з дітьми старшого шкільного віку повинне переважати 

ігрове й інтерактивне середовище. Цього можна досягати різними шляхами, що 

й буде покладено в основу формування авторського підходу до навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку. 

Окрім кількісних показників виконання вправи завжди постає питання, 

який рівень навантаження повинна мати ця вправа. Традиційно для плавання 

обсяг навантаження може визначатися довжиною відрізків, які у той чи інший 

спосіб повинні подобати діти.  

Ми звернулися із запитанням до експертів із пропозицією визначити 

оптимальну довжину відрізків для вправ ігрового та змагального характеру у 

воді (рис. 3.9). Експертів вказали на перевагу дистанції для вправ ігрового та 

змагального характеру в межах 6−10 м (1,50±0,50 бали, 1 місце рейтингу). Таку 

перевагу зазначеного варіанту відповіді ми пов’язуємо із об’єктивними 

характеристиками, де з однієї сторони ми повинні дотримуватися спрямованості 

вправи на навчання техніки плавання, розвиток фізичних якостей, а з іншого 

сприяти дотриманню ігрового чи змагального характеру цієї вправи. Також у 

таких межах можна якісно проводити контроль рухових дій дитини зі сторони 

інструктора, який перебуває у воді чи на суші.  

Певну позитивну оцінку ми спостерігали й для більшого відрізку в 11−15 м 

(1,92±0,76 бали). Це вказує, що для процесу навчання плавання експерти 

рекомендують розглядати можливості для поступового нарощування обсягів 
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навантаження. Вищі вимоги створюють передумови для поступового 

нарощування підготовленості дитини та формування функціонального базису 

для забезпечення навчання техніки плавання. 

 

 
Рис. 3.9. Результати експертного опитування з визначення оптимальної 

довжини відрізків для вправ ігрового та змагального характеру у воді в навчанні 

плавання дітей старшого дошкільного віку. 

 

Таким чином, ми провели опитування експертів для отримання об’єктивної 

інформації з організації навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. За 

допомогою оцінок експертів та подальшого ранжування вдалося з’ясувати 

можливості для активізації учасників навчального процесу та підвищення 

ефективності за допомогою застосування новітніх засобів і методів навчання 

плавання. 
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Висновки до розділу 

1. Незважаючи на різноманітність підходів до навчання плавання дітей 

більш старшого віку та дорослого населення воно виступає ефективною 

стратегією запобігання утопленню та збереження життя незалежно від 

індивідуальних особливостей контингенту. 

2. На прикладі оцінки показників водної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку, тобто застосування ШВК (ілюстрована анкета із 30-ма різними 

водними ситуаціями, що різняться за складністю та необхідними вміннями) 

встановлено, що батьки дітей з ЕГ1, ЕГ2 та КГ вважають рівень володіння своїми 

дітьми водними компетентностями низьким − 26,6−40,0 % від загальної 

кількості, недостатнім (13,3−20,0 %), середнім – 33,3−46,6% та достатнім − 

13,3−6,6%, відповідно. Однак, реальні результати дітей старшого дошкільного 

віку усіх груп, нажаль, вказали на переоцінку здібностей дітей їх батьками. 

Наймасовішим 53,3−60,0% був низький рівень компетентностей з плавання. 

3. У результаті проведення комплексного дослідження, отримано дані 

щодо різних сторін підготовленості дітей старшого дошкільного віку. За 

показниками фізичного розвитку хлопчиків та дівчаток старшого дошкільного 

віку на констатувальному етапі засвідчено відсутність достовірних відмінностей 

між дітьми ЕГ1, ЕГ2 та КГ. Це спостерігалося за антропометричними 

показниками (довжина тіла, маса тіла), характеристиками гармонійності 

фізичного розвитку (індекс Пін’є, індекс Кетле, індекс Ерісмана), оцінками 

функціональних показників серцево-судинної дітей старшого дошкільного віку 

(ЧСС, за хвилину, проба Руф'є, проба Робінсона), функціональними показники 

дихальної системи (проба Штанге, проба Генча, ЧД, ЖЄЛ). Також за усіма 

оцінками показників фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку 

спостерігається схожість між представниками різних груп (біг 10 м з високого 

старту, частота рухів кистю за 5 с, вис на зігнутих руках, стрибок у довжину з 

місця, човниковий біг 3х5 м, біг 10 м між предметами, згинання-розгинання ніг 

із положення стоячи у максимальному темпі протягом 20 с, статична рівновага 
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за методикою Бондаревського, викрут прямих рук назад і вперед, нахил тулуба 

вперед з положення сидячи). 

4. Експертне опитування організаційних складників навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку дало змогу з’ясувати можливості активізації 

дітей до навчання плавання. Найбільш важливі рекомендації стосуються 

оптимальної кількості в дітей у групі для заняття; важливості таких 

характеристик ігрових засобів для навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку як колір (2,67 бали), оригінальність (3,17 бали), тематичність 

(3,33 бали) для ігрових засобів; найвищому значенні інтерактивних (2,00 бали) 

та мультимедійних (2,58 бали) засобів й спільного заняття з іншими учасниками 

процесу навчання (2,33−2,58 бали); доцільності використання методів ігрової 

(1,92 бали), цілісної (2,00 бали) та вправи по частинах (2,50 бали).  

До того ж, суттєву підтримку серед експертів має співвідношення 70% 

(ігровий метод) на 30% (змагальний метод) − 41,67% оцінок; використання 

принаймні 3−4-и вправ із ігровим інвентарем упродовж заняття з  лідируючими 

позиціями застосування аквапоясу (2,17±0,69 бали) та дошка для плавання 

(2,33±1,31 бали), дещо менше кікборд (3,08±0,95 бали), м’ячі (3,42±1,11 бали), 

палиця-нудл (3,42±0,76 бали), нарукавники (3,58±0,86 бали); переважним 

застосуванням 4−5-и іграшок упродовж заняття (1,67±0,62 бали). 

 

Результати за розділом представлені у працях: [33, 143, 164] 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОГРАМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА 
 

4.1. Характеристика програми інтерактивного навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку 

 

Дошкільний вік відзначається швидким розвитком інтелекту та моторики 

дітей, що включає відповідний час для знайомства дітей з водними розвагами та 

навчання базовим навичкам плавання. Крім того, це дає можливість дитині 

займатися іншими водними видами спорту. В сучасних реаліях інтерактивні 

методи навчання залишаються надзвичайно актуальними, є важливим та 

актуальним методичним трендом.  

У навчанні плавання беззаперечною є можливість застосування базових 

моделей інтерактивного навчання. Основна мета цього підходу полягає в 

створенні комфортних умов навчання, забезпечення активності учасників 

процесу, наявності зворотного зв'язку, рівність та взаємодію суб’єкта та об’єкта 

навчання, дослідницький характер тощо [48]. Це відбувається за сприянням 

розвитку рухового аналізатора в поєднанні управлінням емоціями, з 

оптимізацією рухового режиму, врахуванням різноманітних аспектів діяльності 

особистості дитини та здорової асиміляції з інноваційними технологіями [12, 

100, 148, 210]. 

Навчання дітей дошкільного віку здійснюється в умовах закладів 

дошкільної освіти на основі комплексних програм, затверджених Міністерством 

освіти і науки України, таких як «Українське дошкілля», «Дитина», «Соняшник» 

та ін. Найбільш широко застосовуються базова програма «Я у світі»  [161] та 

методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного 

навчального закладу» Міністерства освіти і науки України [152]. Частіш за все 

структура і зміст фізкультурно-оздоровчих занять із плавання, відповідно до 
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вікових особливостей дошкільнят, керується власною затвердженою робочою 

програмою окремого закладу дошкільної освіти [101, 102]. Ці програми складені 

на основі комплексних програм і включають методики відомих вчених за даною 

проблематикою. 

У  наших  попередніх  дослідженнях [33, 143] вказано на науково-

прикладну проблему щодо навчання з плавання студентів закладів вищої освіти 

в навчально-вихованому процесі з фізичного виховання, де визначені чотири  

взаємопов’язані  індивідуально-мотиваційні  рівні. За допомогою них нам 

вдалося осягнути загальні механізми впливу та усвідомлення інформації з 

навчання плавання. Однак, на відміну від цих досліджень, спостерігаються 

суттєва різниця в індивідуальних особливостях сприйняття та розвитку для дітей 

старшого дошкільного віку, що унеможливлює застосування конкретних 

методичних підходів у роботі із дітьми цього віку. Спільною ознакою є те, що 

нормативною складовою здорового способу життя визначено обов’язковість 

володіння умінь та навичок із плавання, як однієї з найважливіших рухових 

навичок людини, не зважаючи на вік. Крім того, плавання не лише самостійна 

одиниця, а й основа для водних видів спорту, таких як водне поло, стрибки у 

воду, синхронне плавання тощо.  

У світлі негативної тенденції погіршення здоров’я дітей дошкільного віку, 

зниження рівня володіння ними життєво-важливими руховими навичками, 

зміною характерних особистісних рис дітей «нового покоління альфа», які 

пов’язані зі системами цінностей та прагненнями, була розроблена програма 

формування навички з плавання. Згідно теорії поколінь (1963-1984 рр. – 

покоління Х; 1984-2000 рр. – покоління Y або міленіали; 2000-2010 роки – 

покоління Z або зумери; 2010-і пізніше – покоління А або альфа), покоління 

альфа мають відповідні особливості (нетерпимість до двозначності, нарцисизм, 

проблеми з концентрацією уваги, ризикована поведінка, імпульсивність, тощо) 

та вигідно відрізняються від попередніх поколінь [57, 96, 139, 141, 150]. 
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Наукові дослідження вказують на те, що вчені [45, 77, 176] ще невпевнено 

характеризують риси цього покоління, але найбільш притаманні і яскраві вони 

вже виокремили: 

- швидкість сприйняття. При порівнянні дітей-альфа з попередніми 

поколіннями вказало на відмінні риси, таки як сканування текстового та 

графічного контенту, засвоєння колосального числа відомостей за добу; 

- інтернет, інтернет-ресурси, інтернет-комьюніті – це життя з 

перших днів. Щойно вони починають розмовляти, вони стають самостійними 

учасниками цього процесу спілкування; 

- сидячий образ життя, тому формування навички систематичних 

занять фізичною культурою має бути першочерговим завданням освіти;  

- врівноважені, не агресивні, більш ерудовані, і тому не терплять 

нав’язувань своїх правил, авторитарний підхід до спілкування з ними, 

потребують спілкування на рівних, поважають довіру до їх досвіду та вмілості; 

- кліпове мислення та кліпова пам’ять, з приводу чого концентрація 

уваги на чомусь від 1 до 5 секунд. Добре пораються з декількома завданнями 

одночасно, якщо їм це цікаво і необхідно; 

- життя в декількох вимірах. Ці діти зітруть межу між життям і 

віртуальним всесвітом остаточно. Віртуальна реальність стане повноцінним 

продовженням біологічного життя; 

- емоційна бідність. Скорочення реальних контактів з людьми 

спрощує спектр емоцій, що заважає висловлюватися. Цифрова дійсність вчить 

не демонструвати свої  переживаннями, а відслідкувати чужі; 

улюблений формат трансляції – картинка, інфографика [58, 194, 200].  

У зв’язку з цим, постала необхідність у зміні змісту методики, відповідно 

своєрідності сучасних дітей, що побудована відповідно «Базового компоненту 

дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти)»: формування 

рухової, здоров’язбережувальної, особистісної компетентностей з наданням 

конструктивного зворотного зв’язку [123]. 
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З урахування основних векторів компетентностей Базового компоненту 

дошкільної освіти [2] та особливостей психофізіологічного розвитку дітей 

«нового покоління», а саме їхній низький рівень фізіологічного розвитку від 

народження, низький руховий інтелект, особливості швидкості сприйняття 

інформації та її об'єм, емоційну бідність, улюблений формат сприйняття 

трансляції інформації – картинка, нами розроблена програма формування водних 

компетентностей у дітей старшого дошкільного віку. Вона базується на 

поєднанні рухової компетентності (руховому досвіді), здоровьязбережувальної 

та особистісної щодо досягнення основної мети – оптимальний рівень фізичної 

працездатності дитини, сформованість навичок з плавання та здатність дитини 

комунікувати з довкіллям, оточенням, сформованість бажання пізнавати свої 

фізичні й емоційні можливості. Отже, педагогічну увагу акцентовано на 

наступних концептуальних компонентах, що окреслюють головний напрям 

впливу всіх складових розробленої методики: 

Рухова компетентність (руховий досвід): 

- вільне володіння власним тілом під час плавання; 

- формування життєво необхідних рухові навички, зокрема плавальна; 

- взаємодія з оточуванням, командність. 

Здоров’язбережувальна  компетентність (безпека): 

- підвищення функціональних можливостей; 

- контроль стану дитини під час занять, елементи самоконтролю; 

- активна участь в інших активних формах фізичного виховання. 

Особистісна компетентність (творча активність): 

- ввічливе поводження з оточенням; 

- позитивний стан дитини; 

- управління своїм емоційним станом. 

У дошкільному віці діти розвивають свої пізнавальні навички, пристрасть 

до навчання та відчувають справжнє відчуття досягнення в емоційному, 

соціальному, фізичному і когнітивному планах. Очікуваний нами результат 

впливу авторської методики, передбачає розвиток комунікативних навичок, 



 140 
конгруентності у спілкуванні, оптимальний рівень фізичної працездатності 

дитини, сформованість навичок із плавання та бажання пізнавати свої фізичні й 

емоційні можливості.  

Логічні принципи, на яких побудовано методику, модифіковано на основі 

практичного досвіду Аксьонової О.П. [1]: ліберально, емоційно, раціонально, 

інтерактивно, динамічно, що поєднує в собі найбільш ефективні цілеспрямовані 

операції, таки як правила, форми організації, створення певних ситуацій для 

виконання завдань на епістемологічному рівні. 

Змістовий блок методики передбачав урахування особливостей дітей 

нового покоління зі міжособистісної та внутрішньоособистісної сторін, 

застосування методів м'язової релаксації, елементів індивідуалізації з 

рефреймінгом змісту або контексту занять, способів дисоційованного 

сприйняття, вебінарів із батьками за різною тематикою, тощо. У літній час 

передбачено проведення занять й на відкритих водоймах. 

Вебінари з батьками застосовані нами для з’ясування питань охорони 

здоров’я, що включали більш чітку інформацію про запобігання утопленню, як 

можливо уникнути трагедії та безпеку води [34, 153, 180, 202]. Зосереджувалася 

увага на кількості випадках утоплення, які повинні доноситися до громадськості, 

щоб висвітлити цю проблему. Батькам важливо знати про основні принципи 

безпеки на воді, розуміти потреби покращити знання та розуміння ризику та 

небезпеки навколо води. На вебінарах батьки мали можливість отримати чітке 

розуміння поточних уявлень з подальшою передачею їхнім дітям із доповненням 

у вигляді розробленого набору рекомендацій, які можуть бути використані для 

цілеспрямованих та ефективних знань щодо запобігання утоплення. Маючи таку 

статистику, батьки повинні зробити все можливе, щоб допомогти своїм дітям 

стати безпечнішими біля води. 

Відмінною ознакою авторської методики було застосування на кожному 

занятті сталих засобів, а саме, плавальних засобів, музично-звукового супроводу, 

домашніх завдань, логічних вправ теоретичного характеру для психоемоційного 

розвитку на формування знань з плавання (Додаток Г).  
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Підвищення інтересу до занять відбувалося за рахунок вдосконалення 

структури та змісту занять навчання плавання, виключного наповнення 

змістового блоку засобами рухових завдань з інтерактивним забарвленням із 

застосуванням сучасних гаджетів та інноваційного устаткування (інтерактивні 

дошки, інтерактивні панелі, інтерактивні столи), так як діти є вже самостійними 

суб’єктами інтернет-комунікацій.  

Для чіткого розмежування методів і засобів, виникла необхідність 

використовувати сучасні засоби та технології, які змогли надати знання щодо 

техніки навчальних вправ, допомогти дітям зрозуміти, як правильно виконувати 

вправи для кращого та скорішого сприйняття, здійснювати точну візуалізацію 

кінетичної послідовності їх виконання. Створювалися пізнавальні ситуації, що 

пов’язані зі передачею спеціальних спортивно-плавальних знань та з рішеннями 

рухових завдань і творчих шляхів для їх розв’язання. Форми пізнання – 

запам'ятовування, мислення, уява, що будуються на основі образів сприйняття, є 

результатом їхньої переробки, саме тому нормальний розумовий розвиток 

неможливий без опори на повноцінне сприйняття. З цієї точки зору, нами 

розроблені моделі рухових завдань (методичні картки) з обов’язковим вказанням 

назви у вигляді коміксів для емоційного настрою (Додаток).  

Науковці висловлюють свою думку, що активний тип навчання 

асоціюється переважно із застосуванням методів стимулювання пізнавальної 

активності й самостійності залучених суб’єктів навчального процесу. Тобто вони 

виступають суб'єктом навчання, у нашому випадку – плавання. Таким чином, 

діти зможуть через виконання творчих завдань, ведення діалогу з 

викладачем/тренером та один із одним отримати новий рівень володіння 

знаннями, уміннями та навичками. Серед основних методів можуть бути також 

представлені активатори творчого мислення дитини: дискусії учасників 

навчання, проблемні та творчі завдання, самостійна робота тощо [79]. Широкого 

розповсюдження набуло використання інтерактивних занять в дослідно-

експериментальній роботі. За результатами досліджень це сприяло підвищенню 

ефективності занять, зацікавленості учасників майбутньою діяльністю; 
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розвиткові комунікативних навичок та вмінь, налагодженню емоційних 

контактів між дітьми; формуванню аналітичних здібностей тощо. Отже тому, та, 

враховуючи особливості покоління альфа, для помірного рівня сензитивності до 

можливих емоціогенних подразників і емоційної комфортності дітей старшого 

шкільного віку перед заняттями застосовувалися ребуси, розмальовки, шаради, 

кросворди (Додаток Г). Ця плавальна фасцинація допомагала дітям вчитися 

різними способами та стимулювала додаткове бажання приходити на заняття, 

підвищувала інтерес, поглиблювала їх мотивацію до навчання плавання, 

слугувала певним засобом долати численні комунікативні бар’єри. Отже, 

кросворди були необхідні для раннього вступу до науки, розмальовки – для 

заохочування до творчості, ребуси та шаради – для розвитку логічного мислення, 

когнітивних здібностей, тощо. 

З огляду на особливості дітей покоління альфа, ми вкладали в процес 

навчання нові елементи, звертали увагу на почуття дитини, використовували 

короткі формати. Спілкуючись з ними, розповідали, не розтягуючи розповідь на 

кілька годин – альфовці не зможуть так довго утримувати увагу на одній темі. 

Інформацію подавали порціями, у вигляді коротких фактів. Важливо, щоб вони 

врізалися в пам'ять, справляли відповідне враження. Саме тому нами була 

розроблена пам'ятка із героями мультфільмів з обов’язковими до виконання 

правилами поведінки на воді, що знайшла емоційний відгук у дітей (Додаток Д). 

На початку заняття надавалась стисла інформація про підготовку місця 

заняття та попередню організацію учасників, опис їх дій на отримані пропозиції 

тренера-інструктора. Тривалість проведення рухового завдання була приблизно 

однакова – 3-5 хвилин та складалося із декількох повторень тривалістю від 30 до 

40 с, але обов’язковим при зміні повторення – кардинальна пертурбація умов 

виконання дії. Під час виконання завдань взагалі не застосовувався підрахунок, 

його було замінено на вислів «Усі молодці!». Положення рук і ніг не 

проговорювалося, а звучали порівняння, наприклад, «як у метелика», «виконуйте 

як жабки, як літак», «як вам зручніше?». Під час спілкування з дітьми 



 143 
застосовувалися лише слова «пропоную, рекомендую, прошу вас, домовляємося, 

спробуємо, як ви вважаєте, намагайтеся», тощо.  

Під час занять обов’язковою умовою було наявність плавальних 

нарукавників із першого заняття для відчуття безпеки водної стихії й 

позитивного емоційного реагування. Отже вони слугували підтримуючим 

засобом (щоб дитина не розгубилася та не запанікувала) для запобігання 

непередбаченим ситуаціям, якщо вода раптом зіб'є з ніг, або потрапить у вічі, або 

дитина втратить рівновагу. Інші плавальні засоби, таки як пояси та жилети, 

взагалі не застосовувалися. Оптимальна кількість предметів на одному занятті – 

не більше трьох різновидів. Спочатку використовували декілька плавзасобів 

одночасно, наприклад, нарукавники, ласти, дошка. Поступово, у процесі набуття 

вмінь, у дітей прибирали плавзасоби, які дозволяли утримуватися на воді, але 

при цьому залишати ті, що полегшували навчання плавання. 

Тренер-інструктор знаходився поряд, але нікого не чіпав. Отже діти 

розраховували на свої власні сили, та в своєму темпі виконували завдання, бо без 

насилля вони скоріше відчували свою вмілість. На кожному занятті дитина мала 

почути «Молодець», але за сумлінно виконані завдання. Широко 

застосовувалися такі прийоми, як «виконай вправу за назвою», «повтори, як 

виконав хтось» та «придумай свій варіант».  Навчання від досвідчених і 

пристрасних інструкторів безперечно змінює світ, тому, з відповідним тренером 

та індивідуальним підходом ,плавання не лякає, а додає сил і наснаги. 

Вербальна подача завдань була за такою схемою. Інформація про зміст 

завдання була циклічною – вербальна на 5-10 с, потім – наочна (за допомогою 

інтерактивної дошки), після чого діти самі щось додавали нового (вигадують, 

відгадують, поєднують).  

Програма навчання передбачала засвоєння вправ із елементами гри на 

переміщення у воді потоковим і фронтальним методами по периметру басейну 

(тримаючись за нерухому опору руками намагалися обійти водні перешкоди із 

лежачих на воді обручів; долали штучні переправи; проходили скрізь збудовані 
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разом із тренером різноманітні арки та кольорові тунелі, наприкінці яких чекали 

батьки. Поступово намагатися вже не проходити, а пропливати). 

Страх потонути є дуже поширеним чинником, це найсильніший предиктор 

відсутності або низької здатності до плавання, який можна пояснити 

неасоціативними процесами, що, в основному, відбиває біологічний страх 

людини, який часто проявляється без аверсивних переживань [181]. Саме тому, 

для подолання психологічного конфлікту типу фрустрації, певних тілесних 

паттернів, на початкових занять, для уникнення страху перед водою, для 

ефективності адаптивної та стресозахисної функцій, що полягає в актуалізації та 

стимулюванні психічних резервів дітей старшого дошкільного віку, 

використовувалися спільні заняття у воді з тренером або батьками. Для батьків 

це є чудовим способом налагодити зв’язок і поспілкуватися зі своїми дітьми, 

одночасно навчаючи як життєво важливим навичкам безпеки на воді, таких як 

контроль дихання, плавання та удари ногами, так і на формуванні комфорту у 

воді. 

На заняттях регулярно застосовували різноманітні завдання для розвитку 

сенсорно-перцептивної сфери та орієнтації в просторі (ковзання з обертами, 

пересування у воді зі зміною напрямку), які спочатку виконували в певній 

послідовності зі поступовим ускладненням вправ і умов їх виконання. 

Обов’язковою була позитивна мотивація у вигляді рухливих ігор у воді, 

одночасно викликаючи цікавість і розвиваючи їхню уяву, для підвищення 

емоційності занять або як навчання через гру, що необхідно дитині для 

самовираження.  

Мінімальна вимога та першочергова мета – це грамотно, впевнено, вміло 

та вправно здійснити заплив на дистанцію не менше 25 метрів. Тобто 

безперервно проплисти понад 25 метрів без торкання бортика басейну або дна 

басейну, без використання засобів для плавання. По можливості, принаймні 

частину запливу, слід виконувати на глибокій воді, як альтернативу поведінки у 

конкретних ситуаціях, що визначається як глибина, яка перевищує плечі. Це 
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пояснюється тим, що «компетентність» і «професійність» не можуть бути 

гарантовані, якщо заплив відбувається лише на мілководді. 

Також програма навчання плавання була спрямована не на те, щоб вміти 

ідеально/професійно плавати брасом або кролем, а на те, щоб прищепити такий 

рівень умінь і задоволення, який надає можливість дітям розвивати свою 

впевненість та навички у воді, навчити їх тому, як залишатися у безпеці у воді 

(басейні, озері, річки та струмків) для нівелювання ознак відбиття у свідомості 

емоційних переживань. Усі діти повинні навчитися безпечно поводитися з 

водним середовищем, що допоможе їм почуватися комфортно у воді і біля неї, 

демонструвати високий рівень концентрації та саморегулюючої поведінки, такої 

як усвідомлення перешкод, властивостей води та потенційних небезпек, способу 

плавання і переміщення в залежності від умов, що створилися, точне прийняття 

рішень і емоційний контроль. Наша програма гнучка й ефективна, де кожен план 

уроку розвине довгострокові навички в сприятливому середовищі, у тому числі 

вона зосереджена на безпеці у воді та і правильній техніці плавання. Звичайно, 

надана методика сприяла накопиченню та систематизації знань, базувалася на 

настановах, що сформувалися та закріпились у досвіді. 

 

 

4.2. Оцінка показників плавальної підготовленості та водної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку на першому 

контрольному етапі дослідження 

 

На першому контрольному етапі  дослідження, який проводився в середині 

експерименту, було зафіксовано певні зміни інтегральних показників водної 

компетентності Івк в дітей дошкільного віку як експериментальних, так і 

контрольної груп (табл. 4.1).  

Так, за результатами експериментальної діагностики виявлено, що 

недостатній рівень інтегрального показника водної компетентності Івк не 

спостерігався серед показників жодної з груп. Низький рівень інтегрального 
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показника водної компетентності Івк спостерігався у 33,3% дітей контрольної 

групи і 6,7% дітей другої експериментальної групи ЕГ2.  

Серед показників дітей першої експериментальної групи ЕГ1 не виявлено 

низького рівня інтегрального показника водної компетентності Івк. Середній 

рівень інтегрального показника водної компетентності Івк було визначено в 

53,3% дітей експериментальної групи ЕГ1 та в 60% дітей як експериментальної 

групи ЕГ2, так і контрольної групи КГ.  

Таблиця 4.1 

Рівні інтегрального показника водної компетентності Івк в дітей 

дошкільного віку на першому контрольному етапі дослідження 

Рівні 
інтегрального 
показника Івк 

ЕГ1 ЕГ2 КГ 

Високий 20,0% 13,3% 0,0% 

Достатній 26,7% 20,0% 6,7% 

Середній 53,3% 60,0% 60,0% 

Низький 0,0% 6,7% 33,3% 

Недостатній 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Достатній рівень інтегрального показника водної компетентності Івк було 

зафіксовано серед показників 26,7% дітей експериментальної групи ЕГ1, 20,0% 

дітей експериментальної групи ЕГ2 та 6,7% дітей контрольної групи КГ.  

Слід зазначити, що в дітей контрольної групи не спостерігалось високого 

рівня інтегрального показника водної компетентності Івк, в той час як в дітей 

першої експериментальної групи високому рівню інтегрального показника 
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водної компетентності Івк відповідало 20% досліджуваних, а в дітей другої 

експериментальної групи 13,3% (табл. 4.1). 

Таким чином, на першому контрольному етапі дослідження зафіксовано 

певну динаміку інтегральних показників водної компетентності Івк в кожній з 

груп та з’ясовано, що між показниками на констатувальному та першому 

контрольному етапах кожної з груп є істотні відмінності. Так, значення критерію 

Манна-Уітні Uемп для групи ЕГ1 між показниками на констатувальному та 

першому контрольному етапах складало 45 (Uемп<Uкр), між показниками групи 

ЕГ2 – 32 (Uемп<Uкр) і між показниками КГ – 57,5 (Uемп<Uкр) (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка показників водної компетентності Івк в дітей дошкільного віку 

Показники 
 

Констатувальний 
етап 

 
Контрольний 

етап 1 

Uемп 

(Uкр =64) 

ЕГ1 

0,37±0,04 0,59±0,05 45 

низький рівень середній  рівень відмінності достовірні 

ЕГ2 

0,33±0,03 0,52±0,04 32 

низький рівень середній  рівень відмінності достовірні 

КГ 

0,32±0,03 0,40±0,03 57,5 

низький рівень низький рівень відмінності достовірні 

 

Після тримісячних занять за розробленою авторською методикою із 

застосуванням інтерактивних засобів на першому контрольному етапі 

дослідження було визначено показники плавальної підготовленості дітей 

старшого дошкільного віку експериментальних і контрольної груп за такими 
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показниками, як: плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання 

(на грудях), с; плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на 

спині), с; плавання 15 м без участі рук, с; діставання предметів під водою за 10 с, 

кількість; ковзання на грудях, м; вправа «Поплавок», с (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Показники плавальної підготовленості дітей старшого дошкільного віку 

на першому контрольному етапі дослідження 

Тест 1 M m 

Плавання 25 м кролем із 
координацією рухів рук, ніг, 
дихання (на грудях), с 

ЕГ1 33,67 0,33 
ЕГ2 33,93 0,33 
КГ 34,13 0,33 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 88,0 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ2– КГ 103,0 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 113,5 (відмінності не 
достовірні) 

Тест 2 M m 

Плавання 25 м кролем із 
координацією рухів рук, ніг, 
дихання (на спині), с 

ЕГ1 34,53 0,26 
ЕГ2 34,93 0,33 
КГ 34,93 0,24 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 85,0 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ2– КГ 109,0 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 104,0 (відмінності не 
достовірні) 

Тест 3 M m 

Плавання 15 м без участі рук, с 
ЕГ1 22,20 0,31 
ЕГ2 23,13 0,35 
КГ 22,53 0,24 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 97,0 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ2– КГ 79,5 (відмінності не 
достовірні) 
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Продовження таблиці 4.3 

 ЕГ1 – ЕГ2 85,0 (відмінності не 
достовірні) 

Тест 4 M m 

Діставання предметів під водою 
за 10 с, кількість 

ЕГ1 3,20 0,18 
ЕГ2 3,13 0,22 
КГ 3,33 0,16 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 101 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ2– КГ 99 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 111,5 (відмінності не 
достовірні) 

Тест 5 M m 

Ковзання на грудях, м 
ЕГ1 3,67 0,13 
ЕГ2 3,80 0,11 
КГ 3,53 0,14 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 97,5 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ2– КГ 82,5 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 122,5 (відмінності не 
достовірні) 

Тест 6 M m 

Вправа «Поплавок», с  
ЕГ1 14,47 0,32 
ЕГ2 14,13 0,17 
КГ 14,07 0,19 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 94,5 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ2– КГ 107,0 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 108,0 (відмінності не 
достовірні) 

 

 

У наявній науково-методичній літературі нами не знайдено критеріїв 

оцінки плавальної підготовленості дітей старшого дошкільного віку. Тому в 
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процесі дослідження нами здійснено порівняння отриманих результатів між 

першим та другим контрольним етапами дослідження. 

За даними таблиці 4.3, у якій представлено результати тестування 

показників плавальної підготовленості дітей експериментальних груп на 

першому контрольному етапі дослідження, виявлено, що середня величина 

показника виконання тесту «Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, 

ніг, дихання (на грудях)» у дітей ЕГ1 відповідала 33,67±0,33 с. Середня величина 

групи дітей ЕГ2 – 33,93±0,33 с та КГ – 34,13±0,33 с.  

Разом із тим, середні величини за цим тестом у дітей усіх 

експериментальних груп не мали достовірних розбіжностей (Uемп ЕГ1-КГ=88,0; 

Uемп ЕГ2-КГ=103,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=113,5 – приймається гіпотеза Н0) (табл. 4.3). 

Так, час подолання дистанції у тесті «Плавання 25 м кролем із 

координацією рухів рук, ніг, дихання (на спині)» виявилися дещо нижчим, 

порівняно з результатами у попередньому тесті в усіх експериментальних 

групах. Було виявлено, що він становив 34,53±0,26 с в групі ЕГ1, ЕГ2 – 

34,93±0,33 с, КГ – 34,93±0,24 с. Між показниками достовірних розбіжностей не 

встановлено також, як і в попередньому тесті (Uемп ЕГ1-КГ=85,0; Uемп ЕГ2-

КГ=109,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=104,0 – приймається гіпотеза Н0). 

Як свідчать результати наших досліджень, середнє значенні в тесті 

«Плавання 15 м без участі рук» у групі дітей ЕГ1 склав 22,20± 0,31 с, у дітей ЕГ2 

– 23,13±0,35 с, у групі КГ – 22,53±0,24 с, тобто достовірних  розбіжностей між 

показниками не встановлено (Uемп ЕГ1-КГ=97,0; Uемп ЕГ2-КГ=79,5; Uемп ЕГ1-

ЕГ2=85,0 – приймається гіпотеза Н0). 

Результати виконання тесту «Діставання предметів під водою за 10 с» такі: 

ЕГ1 – 3,20±0,18 кількість, ЕГ2 – 3,13±0,22 кількість та ЕГ –  3,33±0,16 кількість. 

Тож, відповідно достовірних розбіжностей між групами не відмічено за 

результатами цього тесту (Uемп ЕГ1-КГ=101,0; Uемп ЕГ2-КГ=99,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=111,5 

– приймається гіпотеза Н0). 

Отримані середні значення показника в тесті «Ковзання на грудях» у дітей 

зафіксовано наступні. У групі ЕГ1 значення відповідало 3,67±0,13 м. Значення в 
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групах ЕГ2 (3,80±0,11 м) та КГ (3,53±0,14 м) не мали достовірних розбіжностей 

між собою та порівняно з групою дітей ЕГ1 (Uемп ЕГ1-КГ=97,5; Uемп ЕГ2-КГ=82,5; 

Uемп ЕГ1-ЕГ2=122,5 – приймається гіпотеза Н0). 

Показники досліджуваних груп дітей у тесті «Вправа «Поплавок» також 

достовірних розбіжностей не мали (Uемп ЕГ1-КГ=94,5; Uемп ЕГ2-КГ=107,0; Uемп ЕГ1-

ЕГ2=108,0 – приймається гіпотеза Н0). Відповідно у групі ЕГ1 даний показник 

виявився дещо кращим серед двох інших та відповідав 14,47±0,32 с, ЕГ2 цей 

показник склав 14,13±0,17 с, КГ – 14,07±0,19 с (табл. 4.3). 

 

 

4.3. Динаміка антропометричних показників дітей старшого 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження  

 

Аналіз результатів, отриманих на другому контрольному етапі (табл. 4.4) 

дозволив визначити, що показники довжини тіла дітей експериментальних груп 

ЕГ1 і ЕГ2 складали 118,20±0,45 см і 118,00±0,43 см відповідно, а у дітей 

контрольної групи 118,07±0,38 см. За нульову гіпотезу Н0 висунута така: 

показники дітей досліджуваних груп відрізняються неістотно. Альтернативна 

гіпотеза Н1 була такою: відмінності між показниками є істотними.  

Достовірних відмінностей між зазначеними показниками на другому 

контрольному етапі дослідження не виявлено (значення критерію Манна-Уітні 

Uемп між показниками було більшим за Uкр і складало Uемп ЕГ1-КГ=109,0; Uемп 

ЕГ2-КГ=108,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=117,0 – приймається гіпотеза Н0). 

Виявлено, що між середніми показниками маси тіла дітей першої 

експериментальної групи ЕГ1 (23,53±0,51 кг), другої експериментальної групи 

ЕГ2 (23,93±0,52 кг) і контрольної групи (23,80±0,52 кг) істотних відмінностей не 

спостерігалось (Uемп ЕГ1-КГ=100,0; Uемп ЕГ2-КГ=110,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=114,5 – 

приймається гіпотеза Н0).  
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Таблиця 4.4 

Антропометричні показники дітей на другому контрольному етапі дослідження 

Показники M m 

Довжина тіла, см 

ЕГ1 118,20 0,45 

ЕГ2 118,00 0,43 

КГ 118,07 0,38 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 109,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 108,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 117,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Маса тіла, кг 

ЕГ1 23,53 0,51 

ЕГ2 23,93 0,52 

КГ 23,80 0,52 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 100,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 110,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 114,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Обвід грудної клітки, см 

ЕГ1 56,13 0,80 

ЕГ2 56,27 0,43 

КГ 58,33 0,59 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 62,0 (відмінності достовірні) 

ЕГ2– КГ 52,0 (відмінності достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 127,0 (відмінності не достовірні) 
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За результатами дослідження показників обхвату грудної клітки 

наприкінці дослідження було зафіксовано наступні результати: найбільший 

результат спостерігався у дітей КГ – 58,33±0,59 разів; у дітей експериментальних 

груп результати були майже однакові і складали в ЕГ2 – 56,27±0,43 см і в ЕГ1 – 

56,13±0,80 см.   

Між показниками обхвату грудної клітки   ЕГ1 і ЕГ2 відмінності були не 

істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=127,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2>Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0). 

Проте, між показниками ЕГ1 і КГ виявлено достовірні відмінності – Uемп ЕГ1-

КГ=62,0; Uемп ЕГ1-КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1.  

Достовірні відмінності було зафіксовано і між показниками ЕГ2 і КГ – 

Uемп ЕГ2-КГ=52,0; Uемп ЕГ2-КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1. 

Аналіз динаміки антропометричних показників дітей старшого 

дошкільного віку між констатувальним та другим контрольним етапами 

дозволив виявити наступне (табл. 4.5).  

Між показниками довжини тіла було зафіксовано достовірний приріст 

показників у кожній з досліджуваних груп. Так відносний приріст показників 

ЕГ1 складав 1,90%% (Uемп ЕГ1=29,50; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза 

Н1); відносний приріст показників ЕГ2 складав 2,00% (Uемп ЕГ2=27,50; Uемп ЕГ2 

<Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1; відносний приріст показників КГ був 

найбільшим і складав 2,20% (Uемп КГ=19,0; Uемп КГ <Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н1).  

Між показниками маси тіла достовірний приріст було зафіксовано також в 

кожній з груп. Найбільший відносний приріст показників 12,0% було 

зафіксовано у дітей КГ (приріст показників достовірний, Uемп КГ=42,50; Uемп КГ 

<Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). Відносний приріст середніх показників 

маси тіла в дітей ЕГ1 і ЕГ 2 був однаковим і складав 10,0% (приріст показників 

достовірний, Uемп ЕГ1=49,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1; Uемп 

ЕГ2=51,00; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). 
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Таблиця 4.5 

Динаміка антропометричних показників дітей старшого дошкільного віку 

Групи 

Констатувальний 
етап 

Контрольний етап  
2 Uемп 

(Uкр 
=64) 

Достовір. 
відмінн. ∆, % 

M m M m 

Довжина тіла, см 

ЕГ1 116,00 0,29 118,20 0,45 29,50 дост 1,9 

ЕГ2 115,73 0,29 118,00 0,43 27,50 дост 2,0 

КГ 115,53 0,30 118,07 0,38 19,00 дост 2,2 

Маса тіла, кг 

ЕГ1 21,33 0,54 23,53 0,51 49,00 дост 10,0 

ЕГ2 21,67 0,57 23,93 0,52 51,00 дост 10,0 

КГ 21,27 0,58 23,80 0,52 42,50 дост 12,0 

Обвід грудної клітки, см 

ЕГ1 53,67 0,66 56,13 0,80 59,50 дост 4,6 

ЕГ2 54,13 0,40 56,27 0,43 35,50 дост 3,9 

КГ 54,53 0,64 58,33 0,59 24,00 дост 7,0 

 

Достовірний приріст показників спостерігався в кожній з груп і у 

показниках обхвату грудної клітки. Найбільший відносний приріст було 

зафіксовано серед показників дітей КГ – 7,0% (Uемп КГ=24,00; Uемп КГ <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). Відносний приріст показників обхвату грудної клітки 

в дітей ЕГ1 складав 4,60% (Uемп ЕГ1=59,50; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н1).  В дітей ЕГ2 було зафіксовано найменший відносний приріст 3,90% 

(Uемп ЕГ2=35,50; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1).  
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4.4. Динаміка показників гармонійності фізичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку на другому контрольному етапі 

дослідження 

 
Вік 4 до 6 років є важливим для зростання та розвитку дитини під час якого 

знижується статична напруга тіла та збільшується зміцнення для допомоги дітям 

контролювати м’язи [220].   

У той же час активний рух стоп без опори у воді зміцнює стопи дитини та 

запобігає розвитку плоскостопості. Вчені вказують на те, що  місяць плавання 

прирівнюється до 3-4 місяців «сухих» фізичних тренувань [162]. 

У віці 5 років зріст досягає приблизно 100-110 см, тому що кістки ніг 

швидко ростуть, стають більшими і міцнішими. Зростання мозку досягає 75% 

розміру дорослого і 90% до 6 років. У цьому віці фізіологічні зміни проявляються 

через повільніше та глибше дихання та уповільнений та постійний пульс.  

Плавання заспокоює організм, покращує механізм терморегуляції, 

підвищує імунну систему, покращує адаптацію до різних умов середовища; 

покращує кровообіг, дихальну систему, роботу серця, рухливість грудної клітки, 

ритм дихання; підвищує життєвий об’єм легень. Ураховуючи горизонтальне 

положення тіла дитини в воді та симетричні рухи, розвантажується та правильно 

формується хребет від тиску на нього всього тіла. Плавання також слугує й 

гарною коригуючою системою вправ, що виправляє різні порушення постави, 

зміцнює кістково-м’язову систему, запобігає розвитку плоскостопості, підвищує 

працездатність і силу м’язів. 

Плавання впливає на ріст дитини і є незамінним інструментом для 

створення «м'язового корсета». Завдяки симетричним рухам і горизонтальному 

положенню тіла хребет правильно розвивається за рахунок навантаження на вагу 

тіла, плавання є ідеальним. Плавання допомагає зменшити й надлишок жиру в 

тілі, проте, ці заняття сприяють збільшенню підшкірного жиру в дуже худих 

дітей, що, у свою чергу, покращує силу та розмір м’язів, а також покращує їх 

статуру.  
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Діти першої експериментальної групи ЕГ1 мали середній показник індексу 

Пін’є, який відображає міцність і пропорційність організму, 34,13±0,49 у.о. 

(табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Показники, що характеризують гармонійність фізичного розвитку в дітей 

старшого дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження 

Показники M m 

Індекс Пін’є,  

ЕГ1 34,13 0,49 
ЕГ2 34,20 0,38 
КГ 34,40 0,41 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 101,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 99,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 125,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Індекс Кетле, кг/м2 

ЕГ1 16,85 0,37 
ЕГ2 17,20 0,39 
КГ 17,09 0,43 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 97,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 109,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 110,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Індекс Ерісмана 

ЕГ1 2,97 0,81 
ЕГ2 2,73 0,49 
КГ 2,70 0,61 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 65,0 (відмінності не достовірні)  
ЕГ2– КГ 54,0 (відмінності достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 122,5 (відмінності не достовірні) 
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В дітей другої експериментальної групи ЕГ2 зазначений показник складав 

34,20±0,38 у.о., а у дітей контрольної групи – 34,40±0,41 у.о.  Середні показники 

індексу Пін’є в дітей досліджуваних груп відповідали віковим нормам. Істотних 

відмінностей між показниками на констатувальному етапі дослідження не 

виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=101,0; Uемп ЕГ2-КГ=99,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=125,5; Uемп > Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н0). 

На другому контрольному етапі дослідження середні значення індексу 

Кетле у дітей експериментальних груп ЕГ1 і ЕГ2 складали 16,85±0,37 кг/м2 і 

17,20±0,39 кг/м2 відповідно і відповідали віковим нормам. У дітей контрольної 

групи КГ зазначений показник також належав до показників нормальної ваги і 

складав 17,05±0,43 кг/м2. Істотних відмінностей між показниками на другому 

контрольному етапі дослідження не виявлено (Uемп(ЕГ1-КГ)=97,5; Uемп(ЕГ2-КГ)=109,5; 

Uемп(ЕГ1-ЕГ2)=110,5; Uемп > Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0). 

Аналіз результатів дослідження дозволив з’ясувати, що на другому 

контрольному етапі дослідження середні показники індексу Ерісмана були 

такими: в експериментальній групі ЕГ1 – 2,97±0,81 у.о.; в експериментальній 

групі ЕГ2 – 2,73±0,49 у.о.;   в контрольній групі КГ – 2,70±0,61 у.о. і відповідали 

віковим нормам. Між показниками дітей експериментальних груп істотних 

відмінностей не виявлено (Uемп ЕГ1-ЕГ2=122,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2 > Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0). Не спостерігалось істотних відмінностей і між 

показниками дітей ЕГ1 і КГ (Uемп ЕГ1-КГ=65,0; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0). Проте, між показниками індексу Ерісмана дітей ЕГ2 і 

КГ зафіксовано достовірні відмінності (Uемп ЕГ2-КГ=54,0; Uемп КГ <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). 

Аналіз динаміки показників, що характеризують гармонійність фізичного 

розвитку в дітей старшого дошкільного віку дозволив з’ясувати наступне (табл/ 

4. 7). Між показниками Індексу Піньє достовірний приріст не було зафіксовано 

в жодній із досліджуваних груп (Uемп ЕГ1=98,50; Uемп ЕГ2=91,00; Uемп 

КГ=98,50; Uемп ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0).  
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників, що характеризують гармонійність фізичного 

розвитку в дітей старшого дошкільного віку 

П-ки 

Констатувальний 
етап Контрольний етап 2 Uемп 

(Uкр 
=64) 

Достовірн. 
відмінн. 

∆, 
% 

M m M m 

Індекс Піньє 

ЕГ1 34,53 0,44 34,13 0,49 98,50 не дост -
1,17 

ЕГ2 34,67 0,36 34,20 0,38 91,00 не дост -
1,36 

КГ 34,67 0,37 34,40 0,41 98,50 не дост -
0,78 

Індекс Кетле 

ЕГ1 15,85 0,40 16,85 0,37 63,50 дост 6,26 

ЕГ2 16,18 0,43 17,20 0,39 74,00 не дост 6,30 

КГ 15,95 0,47 17,09 0,43 72,00 не дост 7,20 

Індекс Ерісмана 

ЕГ1 4,33 0,67 2,97 0,81 82,50 не дост 
-

31,5
4 

ЕГ2 3,73 0,45 2,73 0,49 72,00 не дост 
-

26,7
9 

КГ 3,23 0,67 2,70 0,61 78,00 не  дост 
-

16,4
9 

 

Проте зафіксовано, що найбільший відносний приріст, який складав (-

1,36%), мали показники дітей ЕГ2. В дітей групи ЕГ1 зазначений показник мав 

дещо менший відносний приріст і складав (-1,17%), тоді як в дітей контрольної 

групи відносний приріст Індексу Піньє був найменшим (-0,78%). Як бачимо з 
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таблиці 4.7, показники індексу Пін’є після проведеного експерименту 

зменшилися, що свідчить про більш пропорційну будову тіла дітей. 

Зазначена тенденція спостерігалась і серед показників Індексу Ерісмана – 

достовірний приріст не було зафіксовано в жодній з досліджуваних груп (Uемп 

ЕГ1=82,50; Uемп ЕГ2=72,00; Uемп КГ=78,00; Uемп ЕГ2> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0).  

Найбільший відносний приріст показників Індексу Ерісмана (-31,54%) 

зафіксовано у дітей ЕГ1. У дітей ЕГ2 відносний приріст складав (-26,79%). У 

контрольній групі КГ зазначений показник був найменшим і дорівнював (-

16,49%).  

Між показниками Індекс Кетле істотні відмінності було виявлено лише в 

експериментальній групі ЕГ1 (Uемп ЕГ1=63,5; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). Відносний приріст Індексу Кетле в дітей ЕГ1 складав 

6,26%. 

У ЕГ2 відносний приріст складав 6,30% (приріст показників не істотний, 

Uемп ЕГ2=74,0; Uемп ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0), а у КГ 

відносний приріст дорівнював 7,20% (приріст показників не істотний, Uемп 

КГ=72,0; Uемп КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0).  

 

 

4.5. Динаміка функціональних показників дихальної системи дітей 

старшого дошкільного віку на другому контрольному етапі 

дослідження 

 

Плавання сприяє вдосконаленню функціональних можливостей нервової 

системи, її автономних функцій, підвищенню рухливості процесів нервової 

системи, що особливо корисно для гіперактивних дітей. Температура води і 

плавний циклічний рух заспокійливо діють на нервову систему, заспокоюють 

малюка і забезпечують міцний сон, розвиває силу, швидкість, спритність, 

гнучкість, координацію рухів, витривалість у злагодженості; покращує 
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рухливість. Заняття плаванням зміцнюють зовнішні органи дихання, збільшують 

об’єм легень і грудної клітки, оскільки щільність води ускладнює дихання, а 

дихальна мускулатура з часом зміцнюється і розвивається. 

Для правильного застосування фізичних вправ необхідно знати специфічні 

особливості плавання – це гідростатичний тиск, який безперечно впливає на 

людський організм (на поверхню тіла, завантаженого у воду). У воді потрібні 

спеціальні біомеханічні принципи, щоб легко плавати та рухатися. 

Горизонтальне положення тіла в воді полегшується венозний кровоток, тим 

самим збільшуючи систолічний об’єм крові.  

Ефективне дихання – це основа основ, на якій ґрунтується економічний 

рух. Дихальна система з великим навантаженням працює під час плавання, у 

зв’язку із тиском води на грудну клітину під час вдиху, та з опором води під час 

видиху. Отже плавання відноситься до аеробного виду тренувань. В умовах 

навчання плавання, з урахуванням рівня максимального споживання кисню, 

регулювання навантажень доволі ускладнена. Тому в практиці навантаження 

частіше дозують за ЧСС. 

Аналіз отриманих результатів (табл. 4.8) дозволив визначити, що на 

другому контрольному етапі дослідження показники ЖЄЛ дітей 

експериментальних груп ЕГ1 і ЕГ2 складали 1168,67±14,14 мл і 1152,53±13,55 

мл відповідно, а у дітей контрольної групи 1132,67±0,30 мл. Достовірних 

відмінностей між зазначеними показниками не виявлено (значення критерію 

Манна-Уітні Uемп на другому контрольному етапі дослідження між показниками 

було більшим за Uкр і складало Uемп ЕГ1-КГ=69,5; Uемп ЕГ2-КГ=88,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=97,0 – 

а отже, приймається гіпотеза Н0). 

З’ясовано, що між середніми показниками проби Штанге дітей першої 

експериментальної групи ЕГ1 (25,07±0,26 с), другої експериментальної групи 

ЕГ2 (24,93±0,28 с) і контрольної групи (25,27±0,21 с) істотних відмінностей не 

виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=97,5; Uемп ЕГ2-КГ=90,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=113,0 – приймається 

гіпотеза Н0).  
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Таблиця 4.8 

Функціональні показники дихальної системи дітей старшого дошкільного 

віку на другому контрольному етапі дослідження 

Показники M m 

ЖЄЛ, мл 
ЕГ1 1168,67 14,14 
ЕГ2 1152,53 13,55 
КГ 1132,67 13,53 

Показники 
достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 69,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 88,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 97,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Проба Штанге, с 
ЕГ1 25,07 0,26 
ЕГ2 24,93 0,28 
КГ 25,27 0,21 

Показники 
достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 97,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 90,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 113,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Проба Генча, с 
ЕГ1 14,33 0,22 
ЕГ2 14,20 0,15 
КГ 13,93 0,21 

Показники 
достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 86,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 94,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 111,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

ЧД, за хвилину 
ЕГ1 24,07 0,26 
ЕГ2 24,00 0,20 
КГ 24,20 0,29 

Показники 
достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 101,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 96,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 118,0 (відмінності не достовірні) 
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За результатами дослідження показників проби Генча з’ясовано, що 

істотних відмінностей між показниками дітей експериментальних груп ЕГ1 

(14,33±0,22 с), ЕГ2 (14,20±0,15 с) і контрольної групи КГ (13,93±0,21 с) не 

спостерігалось (значення критерію Манна-Уітні Uемп на другому контрольному 

етапі дослідження складали Uемп ЕГ1-КГ=86,0; Uемп ЕГ2-КГ=94,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=111,5 – 

приймається гіпотеза Н0). 

На другому контрольному етапі дослідження показники ЧД дітей 

експериментальних груп ЕГ1 і ЕГ2 складали 24,07±0,26 разів за хвилину і 

24,00±0,20 разів за хвилину відповідно, а у дітей контрольної групи 24,20±0,29 

разів за хвилину. Достовірних відмінностей між зазначеними показниками не 

зафіксовано (Uемп ЕГ1-КГ=101,0; Uемп ЕГ2-КГ=96,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=118,0 – приймається 

гіпотеза Н0). 

Між показниками ЖЄЛ, мл було зафіксовано достовірний приріст 

показників у кожній з досліджуваних груп (табл. 4.9). Так відносний приріст 

показників ЕГ1 був найбільшим і складав 7,18% (Uемп ЕГ1=30,50; Uемп ЕГ1 <Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст показників ЕГ2 складав 7,05% 

(Uемп ЕГ2 =13,55; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст 

показників КГ був найменшим і складав 5,69% (Uемп КГ =6,00; Uемп КГ <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). 

Вивчення показників Проба Штанге, с дозволило виявити достовірний 

приріст показників у кожній з досліджуваних груп. Так відносний приріст 

показників ЕГ1 був найбільшим і складав 10,59% (Uемп ЕГ1=10,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст показників ЕГ2 складав 9,68%) 

(Uемп ЕГ2=14,50; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст 

показників КГ був найменшим і складав 8,91% (Uемп КГ=8,00; Uемп КГ <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). 

Між показниками Проба Генча, с було зафіксовано достовірний приріст 

показників у кожній з досліджуваних груп. Так відносний приріст показників 

ЕГ1 був найбільшим і складав 17,49% (Uемп ЕГ1=10,50; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1); відносний приріст показників ЕГ2 складав 17,03% 
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(Uемп ЕГ2=8,50; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1; відносний приріст 

показників КГ був найменшим і складав 16,76% (Uемп КГ=11,50; Uемп КГ <Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н1).  

Таблиця 4.9 

Динаміка функціональних показників дихальної системи дітей старшого 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження 

 

Констатувальний 
етап Контрольний етап 2 Uемп 

(Uкр 
=64) 

Достовір. 
відмінн. 

∆, 
% M m M m 

ЖЄЛ, мл 

ЕГ1 1090,33 13,06 1168,67 14,14 30,50 дост 7,18 

ЕГ2 1076,67 14,08 1152,53 13,55 33,00 дост 7,05 

КГ 1071,67 14,32 1132,67 13,53 48,50 дост 5,69 

Проба Штанге, с 

ЕГ1 22,67 0,28 25,07 0,26 10,00 дост 10,5
9 

ЕГ2 22,73 0,28 24,93 0,28 14,50 дост 9,68 

КГ 23,20 0,29 25,27 0,21 8,00 дост 8,91 

Проба Генча, с 

ЕГ1 12,20 0,25 14,33 0,22 10,50 дост 17,4
9 

ЕГ2 12,13 0,28 14,20 0,15 8,50 дост 17,0
3 

КГ 11,93 0,24 13,93 0,21 11,50 дост 16,7
6 

ЧД, за хвилину 

ЕГ1 25,73 0,16 24,07 0,26 19,50 дост -
6,48 

ЕГ2 25,40 0,17 24,00 0,20 20,00 дост -
5,51 

КГ 25,60 0,26 24,20 0,29 40,50 дост -
5,47 
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Між показниками ЧД, за хвилину було зафіксовано достовірний приріст 

показників у кожній з досліджуваних груп. Так відносний приріст показників 

ЕГ1 був найбільшим і складав (-6,48%) (Uемп ЕГ1=19,50; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1); відносний приріст показників ЕГ2 складав (-5,51%) 

(Uемп ЕГ2=20,0; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст 

показників КГ був найменшим і складав (-5,47%) (Uемп КГ=40,50; Uемп КГ <Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н1).  

 

 

4.6. Динаміка функціональних показників серцево-судинної системи 

дітей старшого дошкільного віку на другому контрольному етапі 

дослідження 

 

Під час плавання створюються особливі умови серцево-судинної системи. 

Зміна складу крові відбувається під час плавання, простого купання або просто 

перебування у воді. Плавання тренує правильне дихання, коли ви вивчаєте 

техніку інших видів спорту, наприклад фізичних вправ. Оскільки дихання тісно 

пов'язане з обертанням рухів рук, неможливо плисти грудьми без короткого 

вдиху і тривалого видиху. Дихання, пірнання, плавання під водою підвищує 

здатність переносити гіпоксію, нестачу кисню. Плавання зміцнює організм 

дитини, підвищує його стійкість до перепадів температур і захищає від 

простудних захворювань. Вода надає на шкіру механічний і термічний вплив. 

Очищає шкіру, покращує шкірне дихання і зміцнює саму шкіру.  

Під час занять плаванням коливання ЧСС дуже індивідуальні, але можна 

рахувати, що ЧСС 120−130 уд/хв є зоною тренування для новачків. Розвиток 

загальної витривалості у початківців та її підтримку у більш підготовлених дітей 

забезпечує тренування при ЧСС 130−140 уд/хв. Для розвитку аеробних 

можливостей для максимального тренувального ефекту необхідно тренування 

при ЧСС 144-150 уд/хв. Обов’язковою вимогою при навчанні плавання для 
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забезпечення оптимального ефекту є відповідність величини навантаження 

функціональним можливостям організму. Однак, слід враховувати, що частота 

пульсу у дітей досить мінлива і необхідно також мати на увазі, що з віком 

показники частоти пульсу як у спокої, так і при фізичному навантаженні 

закономірно знижуються: у 7 років пульс у спокої в середньому дорівнює 88 

уд/хв, у 10 років – 79 уд/хв, у 16 років – 72 уд/хв. Індивідуальний розкид 

показників ЧСС у середньому може сягати +10 уд/хв. 

Користь плавання очевидна особливо для дітей, а її головна цінність 

полягає у великому різноманітті благотворного впливу на організм при низькій 

травматичності даного виду спорту. У дослідженнях науковців зазначено про 

збільшення ЧСС, частішання дихання, відповідну зміну тонусу периферичних 

кровоносних судин при плаванні. А за рахунок підвищення тепловіддачі у воді 

відбувається активізація й обміну речовин в організмі, внаслідок чого та в 

залежності від температури води і швидкості плавання витрачається більше 

енергії. Позитивно впливає та виражено змінюються як дихальна (збільшується 

ЖЄЛ, зміцнюється дихальна мускулатура, зростає обсяг грудної клітки), так і 

серцево-судинна, кісткова, ендокринна, центральна нервова системи. Отже 

раннє навчання плаванню сприяє гармонійному розвитку, зміцненню опорно-

рухового апарату дітей. 

Як наочно демонструє таблиця 4.10, у якій подано результати вимірювання 

показників серцево-судинної системи дітей старшого дошкільного віку на 

другому контрольному етапі дослідження, в усіх експериментальних групах 

відбулися позитивні зміни. Більш виражене покращення показників ЧСС та 

проби Руф'є зафіксовано в групі дітей ЕГ1, порівняно з ЕГ2 та КГ.  

Зміни показника ЧСС, який ми застосовували для оцінки функціонального 

стану серцево-судинної системи у стані спокою, подано у таблиці 4.10. 

Відповідно неї, зміни в показнику ЧСС на другому етапі дослідження 

достовірних відмінностей між показниками експериментальних груп не 

виявлено (Uемп ЕГ1-КГ=89,0; Uемп ЕГ2-КГ=92,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2=123,5), а значення 

відповідало 94,20±0,56 уд/хв, що є у межах вікової норми.  
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Таблиця 4.10 

Функціональні показники серцево-судинної системи дітей старшого 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження 

Показники M m 

ЧСС, за хвилину 

ЕГ1 94,20 0,56 

ЕГ2 94,33 0,46 

КГ 94,80 0,47 

Показники 
достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 89,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 92,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 123,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Проба Руф'є 

ЕГ1 8,34 0,27 

ЕГ2 8,33 0,22 

КГ 8,40 0,26 

Показники 
достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 97,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 112,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 122,5 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Проба Робінсона 

ЕГ1 90,40 0,40 

ЕГ2 90,13 0,47 

КГ 90,53 0,54 

Показники 
достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 111,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 101,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 115,5 (відмінності не достовірні) 
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 Результат вимірювання цього показника в групі дітей ЕГ2 відповідав 

значенню 94,33±0,46 уд/хв, у групі КЕ – 94,80±0,47 уд/хв. Аналізуючи 

результати проведення функціональних проб Руф'є та Робінсона, які 

демонструють реакцію серцево-судинної системи організму на фізичне 

навантаження і визначають діапазон пристосування її до стандартного фізичного 

навантаження, встановлено, що на другому етапі дослідження більш виражені 

зміни цього показника зафіксовано в групі дітей ЕГ1 за пробою Руф'є, а в групі 

ЕГ2 за пробою Робінсона (див. табл. 4.10). 

Як свідчать результати наших досліджень на другому етапі дослідження 

середнє значення показника проби Руф'є в групі дітей ЕГ1 відповідало 8,34±0,27 

у.о., у групі  дітей ЕГ2 – 8,33±0,22у.о., у групі КГ – 8,40±0,26 у.о., тобто 

достовірних  розбіжностей між показниками груп дітей не встановлено (Uемп 

ЕГ1-КГ=97,5; Uемп ЕГ2-КГ=112,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2=122,5). 

Отримані середні значення показника проби Робінсона у дітей на другому 

етапі дослідження позитивно змінилися в усіх експериментальних групах. У 

групі ЕГ1 значення відповідало 90,40±0,40 у.о. Значення в групах ЕГ2 

(90,13±0,47 у.о.) та КГ (90,53±0,54 у.о.) не мали достовірних розбіжностей між 

собою та порівняно з групою дітей ЕГ1 (Uемп ЕГ1-КГ=111,5; Uемп ЕГ2-КГ=101,5; 

Uемп ЕГ1-ЕГ2=115,5). 

Динаміка показників функціонування серцево-судинної системи дітей ЕГ1 

дає нам підстави стверджувати про ефективність розробленої методики навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку із застосуванням інтерактивних 

засобів і демонструє більший ефект від занять. Але з точки зору 

оздоровлювального ефекту занять плаванням дітей в ЕГ2 та КГ групах також 

ефективні.  

При співставленні значення показника ЧСС на першому та другому етапах 

дослідження зафіксованого в ЕГ1, то воно зазнало достовірних змін, відносний 

приріст становив -4,91%. У двох інших експериментальних групах відносне 

покращення цього показника не зазнало достовірних змін, відповідно приріст 

становив в ЕГ2 – -5,16%,  у КГ – -4,37%. 
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За пробою Робінсона однакові відносні зміни, -2,73%, зафіксовано у дітей 

ЕГ1 та ЕГ2. Достовірних змін зазнали показники проби Робінсона усіх 

досліджуваних груп (див. табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Динаміка функціональних показників серцево-судинної системи дітей 

старшого дошкільного віку 

П-ки 

Констатувальний 
етап Контрольний етап 2 Uемп 

(Uкр 
=64) 

Достовір. 
відмінн. 

∆, 
% M m M m 

Проба Руф'є 

ЕГ1 9,07 0,28 8,34 0,27 62,00 дост -
8,01 

ЕГ2 9,13 0,28 8,33 0,22 66,50 не дост -
8,76 

КГ 9,20 0,31 8,40 0,26 68,00 не дост -
8,70 

Проба Робінсона 

ЕГ1 92,93 0,41 90,40 0,40 27,50 дост -
2,73 

ЕГ2 92,67 0,40 90,13 0,47 33,00 дост -
2,73 

КГ 92,73 0,53 84,60 6,28 52,50 дост -
2,37 

ЧСС, за хвилину 

ЕГ1 99,07 0,55 94,20 0,56 10,00 дост -
4,91 

ЕГ2 99,47 0,44 94,33 0,46 1,00 дост -
5,16 

КГ 99,13 0,40 94,80 0,47 2,00 дост -
4,37 

 

Найбільший показник приросту було зафіксовано в групі дітей ЕГ2 за 

пробою Руф'є на другому етапі дослідження, що становило -8,76%, проте 

покращення цього показника у цій групі не достовірне. Достовірне покращення 
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показника проби Руф'є відмічено у групі дітей ЕГ1, а відносний приріст 

відповідав -8,01%. Приріст за цим показником у групі дітей КГ склав -8,70%. 

Таким чином, найбільші позитивні відносні зрушення в показниках 

серцево-судинної системи у групах дітей з різним методичним забарвленням 

зафіксовано у показниках проби Руф'є та показника ЧСС. 

Отриманий цифровий матеріал свідчить про покращення функціонування 

серцево-судинної системи дітей старшого дошкільного віку.  

Саме серцево-судинні захворювання – «вбивця №1» у світі, хвороби серця 

та судин призводять до найбільшої кількості летальних випадків на сьогодні. Ось 

чому заняття плаванням це універсальний засіб збереження і підвищення 

здоров’я, особливо організму дитини старшого дошкільного віку.  

 

 

4.7. Динаміка показників фізичної підготовленості дітей старшого 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження 

 

У старшому дошкільному віці, закладаються основи фізичної культури та 

розумової діяльності людини, формуються інтереси, мотивації та потреби до 

систематичної фізичної активності, а також фундамент рухового досвіду 

(потреба у русі є суттєвою), відбувається становлення рухових здібностей, 

закладаються основи функціональних резервів організму [113]. Дошкільний вік 

відзначається швидким розвитком моторики дітей, тому це час для ознайомлення 

їх із базовими навичками навчання плавання та водними розвагами тощо. У 

цьому віковому періоді діти легко засвоюють новий матеріал, тому вкрай 

важливо надавати набори вправ, що гармонійно та всебічно розвивають їх 

фізичні якості. 

На другому констатувальному етапі у тесті «Біг 10 м з високого старту» 

результати дітей досліджуваних груп ЕГ1 були такими: ЕГ1 – 4,40±0,17 с, ЕГ2 – 

4,47±0,14 с та КГ – 4,53±0,14 с (табл. 4. 12). 
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Досліджуючи динаміку середніх показників у тестах, за нульову гіпотезу 

Н0 висунута така: показники дітей досліджуваних груп на другому контрольному 

етапі дослідження відрізняються неістотно. Альтернативна гіпотеза Н1 була 

такою: відмінності між показниками є істотними. 

Розрахунок критерію Манна-Уітні Uемп показав що між показниками ЕГ1 

і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-КГ=101,5; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ2 і КГ відмінності не істотні (Uемп 

ЕГ2-КГ=105,0; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками 

ЕГ1 і ЕГ2 відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=127,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0). 

У тесті «Частота рухів кистю за 5 с» зафіксовано наступні 

середньостатистичні дані. Середнє значення дітей ЕГ1 виявилося кращим серед 

результатів і дорівнювало 18,733±0,24 с,  ЕГ2 (18,27±0,29 с) та КГ (18,20±0,25 с). 

Розрахунок критерію Манна-Уітні Uемп показав що між показниками ЕГ1 і КГ 

відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-КГ=75,5; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н0); між показниками ЕГ2 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ2-КГ=104,5; 

Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ1 і ЕГ2 

відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=92,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н0). 

Середньостатистичні результати в тесті «Вис на зігнутих руках» на 

другому контрольному етапі в дітей досліджуваних груп  також не мали істотних 

відмінностей (між показниками ЕГ1 і КГ відмінності не істотні Uемп ЕГ1-КГ=89,0; 

Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0; між показниками ЕГ2 і КГ 

відмінності не істотні (Uемп ЕГ2-КГ=75,5; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н0; між показниками ЕГ1 і ЕГ2 відмінності не істотні Uемп ЕГ1-ЕГ2=121,0; 

Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0) і були такими: у ЕГ1 

26,07±0,22 с, у ЕГ2 – 26,53±0,28 с та у КГ – 25,93±0,26 с.  У тесті «Стрибок у 

довжину з місця»  на другому контрольному етапі найкращій результат 

спостерігався у дітей другої експериментальної групи ЕГ2 і складав 99,60±0,36 

см, найменший результат було зафіксовано у показниках контрольної групи КГ 
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– 98,27±0,33 см. У дітей першої експериментальної групи зазначений показник 

дорівнював  98,47±0,57 см. 

Розрахунок критерію Манна-Уітні Uемп показав що між показниками 

тесту «Стрибок у довжину з місця»  ЕГ1 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-

КГ=110,5; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками 

ЕГ1 і ЕГ2 відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=92,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0). 

Проте, між показниками ЕГ2 і КГ виявлено достовірні відмінності – Uемп 

ЕГ2-КГ=59,0; Uемп ЕГ2-КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1. 

У тесті «Згинання-розгинання ніг із положення стоячи» наприкінці 

дослідження було зафіксовано наступні результати: найбільший результат 

спостерігався у дітей ЕГ2 – 28,33±0,24 разів; у дітей ЕГ1 – 27,80±0,29 разів та 

найменший результат у КГ – 27,20±0,15 разів.   

Між показниками тесту «Згинання-розгинання ніг із положення стоячи»   

ЕГ1 і ЕГ2 відмінності були не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=105,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н0). 

Проте, між показниками ЕГ1 і КГ виявлено достовірні відмінності - Uемп 

ЕГ1-КГ=63,0; Uемп ЕГ1-КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1. 

Достовірні відмінності було зафіксовано і між показниками ЕГ2 і КГ - 

Uемп ЕГ2-КГ=33,5; Uемп ЕГ2-КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1. 

Середньостатистичні результати в тесті «Човниковий біг 3х5 м» 

обстежуваного контингенту дітей були такими: ЕГ1 9,07±0,28 с (діти першої 

експериментальної групи мали найкращій результат),  ЕГ2 – 9,20±0,31 с та КГ – 

9,20±0,29 с. Розрахунок критерію Манна-Уітні Uемп показав що між 

показниками ЕГ1 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-КГ=106,5; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, 

а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ2 і КГ відмінності не істотні 

(Uемп ЕГ2-КГ=112,5; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між 

показниками ЕГ1 і ЕГ2 відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=121,5; Uемп ЕГ1-ЕГ2> 

Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0). 
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Таблиця 4.12 

Показники фізичної підготовленості дітей на другому етапі дослідження 

Тест 1 M m 

Біг 10 м з високого 
старту, с 

ЕГ1 4,40 0,17 
ЕГ2 4,47 0,14 
КГ 4,53 0,14 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 109,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 112,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 120,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 2 M m 

Частота рухів кистю за 5 
с, разів 

ЕГ1 18,73 0,24 
ЕГ2 18,27 0,29 
КГ 18,20 0,25 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 75,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 104,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 92,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 3 M m 

Вис на зігнутих руках, с 
ЕГ1 26,33 0,22 
ЕГ2 26,53 0,28 
КГ 25,93 0,26 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 89,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 75,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 121,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 4 M m 

Стрибок у довжину з 
місця, см 

ЕГ1 98,47 0,57 
ЕГ2 99,60 0,36 
КГ 98,27 0,33 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 110,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 59,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 92,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 5 M m 

Човниковий біг 3х5 м, с 
ЕГ1 9,07 0,28 
ЕГ2 9,20 0,31 
КГ 9,20 0,29 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 106,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 112,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 121,5 (відмінності не достовірні) 



 173 
Продовження таблиці 4.12 

Тест 6 M m 

Біг 10 м між предметами, 
с 

ЕГ1 7,67 0,13 
ЕГ2 7,73 0,16 
КГ 7,67 0,14 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 112,5 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ2– КГ 107,5 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 125,0 (відмінності не 
достовірні) 

Тест 7 M m 

Згинання-розгинання ніг 
із положення стоячи у 
максимальному темпі 
протягом 20 с, разів 

ЕГ1 27,80 0,29 
ЕГ2 28,33 0,24 

КГ 27,20 0,15 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 63,0  (відмінності  достовірні) 
ЕГ2– КГ 33,5 (відмінності достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 105,0 (відмінності не 
достовірні) 

Тест 8 M m 

Статична рівновага за 
методикою 
Бондаревського, с 

ЕГ1 15,00 0,29 
ЕГ2 14,27 0,31 
КГ 14,27 0,26 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 64,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ2– КГ 111,5 (відмінності не 
достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 78,5 (відмінності не достовірні) 

Тест 9 M m 

Викрут прямих рук назад і 
вперед, см 

ЕГ1 34,40 0,45 
ЕГ2 34,60 0,44 
КГ 33,93 0,48 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 94,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 86,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 126,5 (відмінності не 
достовірні) 
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Продовження таблиці 4.12 

Тест 10 M m 

Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи, см 

ЕГ1 7,53 0,17 
ЕГ2 7,53 0,14 
КГ 7,87 0,20 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 89,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 85,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 113,0 (відмінності не 
достовірні) 

 

Аналіз результатів тесту «Біг 10 м між предметами» на другому 

контрольному етапі також дозволив виявити відсутність істотних відмінностей 

між показниками дітей досліджуваних груп. Результат дітей ЕГ1 відповідав 

значенню 7,67±0,13 с. Дещо нижчими виявилися значення дітей ЕГ2 -  7,73±0,16 

с. Значення критерію Манна-Уітні між показниками ЕГ1 і ЕГ2 дорівнює Uемп 

ЕГ1-ЕГ2=125,0. Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0 - відмінності 

не істотні. Результати КГ складали  7,67±0,14 с. Між показниками ЕГ2 і КГ 

виявлено не істотні відмінності (Uемп ЕГ1-КГ=112,5; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ2 і КГ відмінності також не істотні 

(Uемп ЕГ2-КГ=107,5; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0). 

У тесті «Статична рівновага за методикою Бондаревського» результат 

дітей ЕГ1 дорівнював 15,00±0,29 с. Дещо нижчими виявилися значення дітей 

ЕГ2 (14,27±0,31 с) та КГ (14,27±0,26) с. Достовірних відмінностей між 

показниками не виявлено. Розрахунок критерію Манна-Уітні Uемп показав що 

між показниками ЕГ1 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-КГ=64,5; Uемп ЕГ1-КГ> 

Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ2 і КГ відмінності не 

істотні (Uемп ЕГ2-КГ=111,5; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); 

між показниками ЕГ1 і ЕГ2 відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=78,5; Uемп ЕГ1-

ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0). 

Середньостатистичні результати в тесті «Викрут прямих рук назад і 

вперед» у обстежуваного контингенту дітей були такими: ЕГ1 34,40±0,45 см,  
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ЕГ2 – 34,60±0,44 см та КГ – 33,93±0,48 см.  Розрахунок критерію Манна-Уітні 

Uемп показав що між показниками ЕГ1 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-

КГ=94,0; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками 

ЕГ2 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ2-КГ=86,5; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ1 і ЕГ2 відмінності не істотні 

(Uемп ЕГ1-ЕГ2=126,5,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0). 

Аналіз результатів оцінювання гнучкості дітей досліджуваних груп у тесті 

«Нахил тулуба вперед з положення сидячи» дозволив констатувати, що 

показники дітей експериментальних груп (ЕГ1 – 7,53±0,17 см, ЕГ2 – 7,53±0,14 

см) були дещо кращими, ніж показники дітей контрольної групи (7,87±0,20 см). 

Проте достовірних розбіжностей між значеннями не виявлено. Між показниками 

ЕГ1 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-КГ=89,0; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ2 і КГ відмінності не істотні (Uемп 

ЕГ2-КГ=85,5; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками 

ЕГ1 і ЕГ2 відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=113,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н0). 

У цьому віці, насамперед, увага приділяється техніці виконання різних 

фізичних вправ. Зрозуміло, що недоцільно та неефективно проводити 

тренування, коли спостерігаються низький рівень матурації та низький темп 

приросту певної фізичної якості,  що спрямоване на розвиток цієї якості, оскільки 

його приріст буде незначним. Саме тому доцільно акцентувати увагу на 

оволодінні широкого кола рухових дій, на вдосконаленні технічної 

підготовленості. Аналіз динаміки показників фізичної підготовленості дітей 

старшого дошкільного віку між констатувальним та другим контрольним 

етапами дозволив виявити наступне (табл. 4.13).  

Між показниками тесту «Біг 10 м з високого старту, с» достовірний приріст 

було зафіксовано лише в експериментальній групі ЕГ1 (Uемп ЕГ1=63,0; Uемп 

ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). Найбільший відносний приріст 

показників (-13,00%) було зафіксовано у дітей ЕГ1.  
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Таблиця  4.13 

Динаміка показників фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку 

П-
ки 

Контрольний етап 1 Контрольний етап 2 Uемп 
(Uкр 
=64) 

Достовірн. 
відмін. ∆, % M m M m 

Тест 1. Біг 10 м з високого старту, с 
ЕГ1 5,07 0,21 4,40 0,17 63,00 дост -13,00 
ЕГ2 4,93 0,21 4,47 0,14 76,00 не дост -9,50 
КГ 4,73 0,24 4,53 0,14 104,00 не дост -4,20 

Тест 2. Частота рухів кистю за 5 с, разів 
ЕГ1 17,33 0,28 18,73 0,24 36,00 дост 8,08 
ЕГ2 17,13 0,26 18,27 0,29 51,00 дост 6,61 
КГ 17,13 0,22 18,20 0,25 49,00 дост 6,23 

Тест 3. Вис на зігнутих руках, с 
ЕГ1 24,07 0,26 26,33 0,22 9,50 дост 9,42 
ЕГ2 24,00 0,20 26,53 0,28 8,00 дост 10,60 
КГ 24,20 0,29 25,93 0,26 27,50 дост 7,16 

Тест 4. Стрибок у довжину з місця, см 
ЕГ1 92,73 0,43 98,47 0,57 0,00 дост 6,18 
ЕГ2 92,53 0,41 99,60 0,36 0,00 дост 7,64 
КГ 93,27 0,49 98,27 0,33 0,50 дост 5,36 

Тест 5. Біг 10 м з високого старту, с 
ЕГ1 10,33 0,30 9,07 0,28 46,00 дост -12,00 
ЕГ2 10,13 0,35 9,20 0,31 66,50 не дост -9,20 
КГ 10,07 0,36 9,20 0,29 70,50 не дост -8,60 

Тест 6. Біг 10 м між предметами, с 
ЕГ1 8,27 0,16 7,67 0,13 57,50 дост -7,30 
ЕГ2 8,20 0,18 7,73 0,16 71,50 не дост -5,70 
КГ 8,13 0,20 7,67 0,14 72,50 не дост -5,70 
Тест 7. Згинання-розгинання ніг із положення стоячи у максимальному темпі протягом 20 с, 

разів 
ЕГ1 25,27 0,26 27,80 0,29 10,00 дост 10,00 
ЕГ2 24,93 0,29 28,33 0,24 2,50 дост 13,60 
КГ 25,40 0,20 27,20 0,15 8,50 дост 7,09 

Тест 8. Статична рівновага за методикою Бондаревського, с 
ЕГ1 11,20 0,29 15,00 0,29 4,00 дост 33,93 
ЕГ2 11,13 0,24 14,27 0,31 4,50 дост 28,14 
КГ 10,93 0,36 14,27 0,26 6,00 дост 30,49 

Тест 9. Викрут прямих рук назад і вперед, см 
ЕГ1 36,53 0,28 34,40 0,45 38,50 дост -5,80 
ЕГ2 36,60 0,30 34,60 0,44 38,00 дост -5,50 
КГ 35,93 0,37 33,93 0,48 45,50 дост -5,60 

Тест 10. Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см 
ЕГ1 9,33 0,19 7,53 0,17 9,00 дост -19,00 
ЕГ2 9,20 0,31 7,53 0,14 20,00 дост -18,00 
КГ 9,20 0,31 7,87 0,20 40,00 дост -14,00 
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У ЕГ2 відносний приріст складав (-9,50%) (приріст показників не істотний, 

Uемп ЕГ2=76,0; Uемп ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0), а у КГ 

відносний приріст був найменшим і дорівнював (-4,20%) (приріст показників не 

істотний, Uемп КГ=104,0; Uемп КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0).  

Між показниками тесту «Частота рухів кистю за 5 с, разів» було 

зафіксовано достовірний приріст показників у кожній з досліджуваних груп. Так 

відносний приріст показників ЕГ1 був найбільшим і складав 8,08% (Uемп 

ЕГ1=36,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст 

показників ЕГ2 складав 6,61% (Uемп ЕГ2=51,00; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1; відносний приріст показників КГ був найменшим і 

складав 6,23% (Uемп КГ=49,0; Uемп КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1).  

Достовірний приріст показників спостерігався в кожній з груп і за 

результатами тесту «Вис на зігнутих руках, с». Найбільший відносний приріст 

було зафіксовано серед показників дітей ЕГ2 – 10,60% (Uемп ЕГ2=8,00; Uемп 

ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). Відносний приріст показників тесту 

«Вис на зігнутих руках, с» в дітей ЕГ1 складав 9,42% (Uемп ЕГ1=9,50; Uемп ЕГ1 

<Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1).  В дітей КГ було зафіксовано найменший 

відносний приріст 7,16% (Uемп КГ=27,50; Uемп КГ <Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н1).  

Між показниками тесту «Стрибок у довжину з місця, см» також було 

зафіксовано достовірний приріст показників у кожній з досліджуваних груп. Так 

відносний приріст показників ЕГ2 був найбільшим і складав 7,64% (Uемп 

ЕГ2=0,00; Uемп ЕГ2 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст 

показників ЕГ1 складав 6,18% (Uемп ЕГ1=0,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1); відносний приріст показників КГ був найменшим і 

складав 5,36% (Uемп КГ=0,50; Uемп КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1).  

Між показниками тесту «Човниковий біг 3х5 м, с» достовірний приріст 

було зафіксовано лише в експериментальній групі ЕГ1 (Uемп ЕГ1=46,0; Uемп 

ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). Найбільший відносний приріст 

показників (-12,00%) було зафіксовано у дітей ЕГ1.  
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У ЕГ2 відносний приріст складав (-9,20%) (приріст показників не істотний, 

Uемп ЕГ2=66,50; Uемп ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0), а у КГ 

відносний приріст був найменшим і дорівнював (-8,60%) (приріст показників не 

істотний, Uемп КГ=70,50; Uемп КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0).  

Зазначена тенденція спостерігалась і серед показників тесту «Біг 10 м між 

предметами, с» – достовірний приріст було зафіксовано лише в 

експериментальній групі ЕГ1 (Uемп ЕГ1=57,50; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). Саме у дітей ЕГ1 було зафіксовано найбільший 

відносний приріст показників (-7,30%).  

У ЕГ2 відносний приріст складав (-5,70%) (приріст показників не істотний, 

Uемп ЕГ2=71,50; Uемп ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0),  у КГ 

відносний приріст також дорівнював (-5,70%) (приріст показників не істотний, 

Uемп КГ=72,50; Uемп КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0).  

Найбільший відносний приріст серед показників тесту «Згинання-

розгинання ніг із положення стоячи у максимальному темпі протягом 20 с, разів» 

було зафіксовано у дітей ЕГ2 і складав 13,60% (Uемп ЕГ2=2,50; Uемп ЕГ2 <Uкр, 

а отже приймається гіпотеза Н1 – відмінності достовірні). Достовірними 

виявились і відмінності серед показників ЕГ1: відносний приріст складав 10,00% 

(Uемп ЕГ1=10,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). У 

контрольній групі відносний приріст показників тесту «Згинання-розгинання ніг 

із положення стоячи у максимальному темпі протягом 20 с, разів» складав 7,09% 

(Uемп КГ=8,50; Uемп КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). 

Між показниками тесту «Статична рівновага за методикою 

Бондаревського, с» було зафіксовано достовірний приріст показників у кожній з 

досліджуваних груп. Так відносний приріст показників ЕГ1 був найбільшим і 

складав 33,93% (Uемп ЕГ1=4,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза 

Н1); відносний приріст показників КГ складав 30,49% (Uемп КГ=4,50; Uемп КГ 

<Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний приріст показників ЕГ2 був 

найменшим і складав 28,14% (Uемп ЕГ1=6,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). 
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Вивчення показників тесту «Викрут прямих рук назад і вперед, см» 

дозволило виявити достовірний приріст показників у кожній з досліджуваних 

груп. Так відносний приріст показників ЕГ1 був найбільшим і складав (-5,80%) 

(Uемп ЕГ1=38,50; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний 

приріст показників КГ складав (-5,60%) (Uемп КГ=45,00; Uемп КГ <Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1); відносний приріст показників ЕГ2 був найменшим і 

складав (-5,50)% (Uемп ЕГ1=38,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза 

Н1). 

Між показниками тесту «Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см» 

було зафіксовано достовірний приріст показників у кожній з досліджуваних 

груп. Так відносний приріст показників ЕГ1 був найбільшим і складав (-19,00%) 

(Uемп ЕГ1=9,00; Uемп ЕГ1 <Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1); відносний 

приріст показників ЕГ2 складав (-18,00%) (Uемп ЕГ2=20,00; Uемп ЕГ2 <Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н1; відносний приріст показників КГ був найменшим 

і складав (-14,00%) (Uемп КГ=40,00; Uемп КГ <Uкр, а отже приймається гіпотеза 

Н1). 

 

 

4.8. Динаміка показників вольової сфери дітей старшого 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження  

 

При співставленні результатів дослідження на першому та другому 

контрольному етапах відмічена їхня позитивна динаміка в усіх 

експериментальних групах. 

Більш детальний аналіз отриманих результатів на другому контрольному 

етапі дослідження з оцінювання наполегливості у дітей представлено у таблиці 

4.14. Результат ЕГ1 покращився і відповідав 28,27±0,53 разів; ЕГ2, відповідно, 

24,80±0,51 разів та КГ – 24,40±0,43 разів. Між показниками груп достовірні 

відмінності встановлено  між ЕГ1- КГ і між ЕГ1-ЕГ2 Uемп ЕГ1-КГ=24,0; Uемп ЕГ1-КГ< 

Uкр, Uемп ЕГ1-ЕГ2=37,00; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). 
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Таблиця 4.14 

Показники вольової сфери дітей старшого дошкільного віку  

на другому контрольному етапі дослідження 

Показники M m 

Наполегливість, к-сть 
торкань 

ЕГ1 28,27 0,53 

ЕГ2 24,80 0,51 

КГ 24,40 0,62 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 24,0 (відмінності достовірні) 

ЕГ2– КГ 98,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 37,0 (відмінності достовірні) 

Показники M m 

Рішучість, м 

ЕГ1 1,67 0,13 

ЕГ2 2,20 0,23 

КГ 2,20 0,15 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 62,5 (відмінності достовірні) 

ЕГ2– КГ 108,0 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 100,0 (відмінності не достовірні) 

Показники M m 

Витримка, м 

ЕГ1 10,60 0,33 

ЕГ2 8,07 0,63 

КГ 8,07 0,43 

Показники достовірності 
відмінностей  
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 23,0 (відмінності достовірні) 

ЕГ2– КГ 101,5 (відмінності не достовірні) 

ЕГ1 – ЕГ2 43,5 (відмінності  достовірні) 
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Аналогічні позитивні зміни в показниках усіх експериментальних груп на 

другому етапі дослідження зафіксовано за результатами оцінювання прояву 

рішучості у дітей. Відповідно результат ЕГ1 відповідав значенню 1,67±0,13 м, 

ЕГ2 – 2,20±0,23 м та КГ – 2,20±0,15 м. Встановлено достовірні відмінності між 

групами ЕГ1 та КГ (Uемп ЕГ1-КГ=62,5; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр, а отже приймається гіпотеза 

Н1). 

Вивчення результатів дітей оцінювання витримки на другому етапі 

дослідження встановлено, що вони також збільшились, як і у дітей ЕГ1, так і в 

ЕГ2 та КГ. Відповідно результати зафіксовано такі: ЕГ1 – 10,60±0,33 с, ЕГ2 – 

8,07±0,63 с та КГ – 8,07±0,43 с. 

 Між показниками груп ЕГ1- КГ і ЕГ1-ЕГ2 встановлено  достовірні 

відмінності (Uемп ЕГ1-КГ=23,0; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр, Uемп ЕГ1-ЕГ2=4,5; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр, а 

отже приймається гіпотеза Н1). 

При вивченні динаміки показників вольової підготовленості дітей (табл. 

4.15) незалежно від методичного спрямування програм кожної 

експериментальної групи занять плаванням у дітей зазнали позитивних змін.  

Проте найбільш вираженими є позитивні достовірні зрушення результатів дітей 

ЕГ1, порівняно з результатами дітей ЕГ2 та КГ. Вищий відносний приріст 

результатів, порівняно з ЕГ2 та КГ, під час другого тестування показників 

вольових якостей зафіксовано у дітей ЕГ1. Під час оцінювання наполегливості у 

відсотковому співвідношенні покращення цього результату становило у групі 

ЕГ1 25% (Uемп ЕГ1=1,5; Uемп ЕГ1<Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). Відповідно 

приріст в інших експериментальних групах  склав 6,3% (ЕГ2) та 5,8% (КГ). 

Найбільш виражені позитивні зміни у відсотковому розумінні виявилися в 

оцінюванні рішучості у дітей ЕГ1 (-35,9%) (Uемп ЕГ1=30,0; Uемп ЕГ1< Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). Відповідно, також позитивні зміни відбулися в ЕГ2 (-

19,51%) та КГ (-10,81). Краща позитивна динаміка виявлена і в результатах 

приросту у групі дітей ЕГ1 при оцінюванні витримки. Відсоток приросту у цій 

групі дітей склав 34,75% (Uемп ЕГ1=16,5; Uемп ЕГ1< Uкр, а отже приймається гіпотеза 

Н1), в ЕГ2 – 11,01% та в КГ – 9,01%. Отже, позитивні зрушення прояву вольових 
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якостей дітей ЕГ1 свідчать про ефективне застосування інтерактивних засобів у 

методиці навчання плаванню. 

Таблиця 4.15 

Динаміка показники вольової сфери дітей старшого дошкільного віку  

П-ки 

Констатувальний 
етап Контрольний етап 2 Uемп 

(Uкр 
=64) 

Достовірн. 
відмін. ∆, % 

M m M m 

Наполегливість, к-сть торкань 

ЕГ1 22,53 0,44 28,27 0,53 1,50 дост 25,0 

ЕГ2 23,33 0,46 24,80 0,51 65,00 не дост 6,3 

КГ 23,07 0,46 24,40 0,62 77,00 не дост 5,8 

Рішучість, м 

ЕГ1 2,60 0,14 1,67 0,13 30,00 дост -35,90 

ЕГ2 2,73 0,12 2,20 0,23 74,50 не дост -19,51 

КГ 2,47 0,14 2,20 0,15 86,00 не дост -10,81 

Витримка, м 

ЕГ1 7,87 0,36 10,60 0,33 16,50 дост 34,75 

ЕГ2 7,27 0,31 8,07 0,63 65,50 не дост 11,01 

КГ 7,40 0,38 8,07 0,43 83,50 не дост 9,01 

 

На будь-які зміни умов життя дитини першою реагує нервова система, 

тому саме такий вид спорту, як оздоровче плавання позитивно впливає на 

центральну нервову систему, що для сьогодення неабияка перевага, ще корисно 

з точки зору фізіологічного впливу. У дитини покращується кровопостачання 

мозку (при занурені у воду по груди, кровотік у середній мозковій артерії 
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збільшується на 14%, а приплив крові до задньої церебральної артерії – на 9%), 

тому їй легше справлятись зі стресами у повсякденному житті. У дітей в нервовій 

системі переважають процеси збудження над процесами гальмування, 

відповідно плавання стабілізує ці процеси, а також покращує настрій та сон.  

Зовнішні зміни у дітей під час занять плаванням є проявом у них 

дисциплінованості, підвищують вольові якості, увагу та покращують пам’ять. 

Виділяються базові вольові якості: енергійність: здатність підняти рівень 

активності до необхідного; терплячість: збереження певного рівня активності; 

витримка: здатність стримуватися; сміливість – збереження стійкості для 

збереження ефективної діяльності.   

 

 

4.9. Динаміка показників плавальної підготовленості дітей старшого 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження  

 

У таблиці 4.16 представлено результати тестування показників плавальної 

підготовленості дітей експериментальних груп на другому контрольному етапі 

дослідження, виявлено, що усі показники дітей, незалежно від груп мали 

покращення, проте не між усіма групами було встановлено достовірні 

відмінності. Так, на другому контрольному етапі, середня величина показника 

виконання тесту «Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання 

(на грудях)» у дітей ЕГ1 відповідала 30,20±0,37 с. Середня величина групи дітей 

ЕГ2 – 31,40±0,33 с та КГ – 32,13±0,32 с. Середні величини ЕГ1 та КГ за цим 

тестом мали достовірні відмінності (Uемп ЕГ1-КГ=33,00; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр, а отже 

приймається гіпотеза Н1). Між групами ЕГ2 і КГ, а також  ЕГ1 і ЕГ2 достовірних 

відмінностей не встановлено встановлено (Uемп ЕГ2-КГ=75,0; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр; Uемп 

ЕГ1-ЕГ2=81,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0) (табл. 4.16).  

При співставленні результатів часу подолання дистанції у тесті «Плавання 

25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на спині)» на першому та 

другому етапах дослідження зафіксовано в ЕГ1, відповідно результат 32,13±0,35 
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с, ЕГ2 – 32,93±0,29 с, КГ – 33,20±0,27 с. Між показниками достовірні відмінності 

встановлено також між  групами ЕГ1 та КГ (Uемп ЕГ1-КГ=59,0; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр, 

а отже приймається гіпотеза Н1). Між групами ЕГ2 і КГ, а також  ЕГ1 і ЕГ2 

достовірних відмінностей не встановлено (Uемп ЕГ2-КГ=95,0; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр; 

Uемп ЕГ1-ЕГ2=98,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0). 

Покращення зазнали середні значення в тесті «Плавання 15 м без участі 

рук» в усіх експериментальних групах дітей. У групі дітей ЕГ1 результат 

виявився кращим серед усіх груп та склав 20,13±0,30 с, у дітей ЕГ2 – 21,07±0,31 

с, у групі КГ – 20,73±0,24 с, тобто достовірних  розбіжностей між показниками 

не встановлено.  

Розрахунок критерію Манна-Уітні Uемп показав що між показниками ЕГ1 і 

КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-КГ=76,5; Uемп ЕГ1-КГ> Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н0); між показниками ЕГ2 і КГ відмінності не істотні (Uемп ЕГ2-КГ=89,5; 

Uемп ЕГ2-КГ> Uкр, а отже приймається гіпотеза Н0); між показниками ЕГ1 і ЕГ2 

відмінності не істотні (Uемп ЕГ1-ЕГ2=81,0; Uемп ЕГ1-ЕГ2> Uкр, а отже приймається 

гіпотеза Н0). 

Вивчення результатів дітей виконання тесту «Діставання предметів під 

водою за 10 с» на другому етапі дослідження встановлено, що вони також 

збільшились, як і у дітей ЕГ1, так і в ЕГ2 та КГ. Відповідно результати такі: ЕГ1 

– 4,47±0,17 предметів, ЕГ2 – 3,87±0,22 предметів та ЕГ – 3,80±0,15 предметів. 

Лише між групами ЕГ1 та КГ встановлено достовірні відмінності (Uемп ЕГ1-

КГ=53,00; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр, а отже приймається гіпотеза Н1). 

У отриманих середніх значеннях показника в тесті «Ковзання на грудях» у 

дітей усіх експериментальних груп зафіксовано їхнє покращення. При 

порівнянні вони не мали достовірних розбіжностей між собою (Uемп ЕГ1-КГ=77,0; 

Uемп ЕГ2-КГ> Uкр; Uемп ЕГ2-КГ=84,0; Uемп ЕГ2-КГ> Uкр; Uемп ЕГ1-ЕГ2=107,0; Uемп 

ЕГ1-ЕГ2> Uкр – а отже приймається гіпотеза Н0). У групі ЕГ1 значення відповідало 

4,27±0,12 м. Значення в групах ЕГ2 (4,20±0,11 м) та КГ (3,93±0,07 м). 
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Таблиця 4.16 

Показники плавальної підготовленості дітей старшого дошкільного віку 

на другому контрольному етапі дослідження 

Тест 1 M m 

Плавання 25 м кролем із 
координацією рухів рук, 
ніг, дихання (на грудях), с 

ЕГ1 30,20 0,37 
ЕГ2 31,40 0,33 
КГ 32,13 0,32 

Показники достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 33 (відмінності достовірні) 
ЕГ2– КГ 75 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 81 (відмінності не достовірні) 

Тест 2 M m 

Плавання 25 м кролем із 
координацією рухів рук, 
ніг, дихання (на спині), с 

ЕГ1 32,13 0,35 
ЕГ2 32,93 0,29 
КГ 33,20 0,27 

Показники достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 59,0 (відмінності достовірні) 
ЕГ2– КГ 95,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 98,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 3 M m 

Плавання 15 м без участі 
рук, с 

ЕГ1 20,13 0,30 
ЕГ2 21,07 0,31 
КГ 20,73 0,24 

Показники достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 76,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 89,5 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 81,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 4 M m 

Діставання предметів під 
водою за 10 с, кількість 

ЕГ1 4,47 0,17 
ЕГ2 3,87 0,22 
КГ 3,80 0,15 

Показники достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 53,0 (відмінності достовірні) 
ЕГ2– КГ 110,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 71,0 (відмінності не достовірні) 
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Продовження таблиці 4. 16 

Тест 5 M m 

Ковзання на грудях, м 
ЕГ1 4,27 0,12 
ЕГ2 4,20 0,11 
КГ 3,93 0,07 

Показники достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 77,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ2– КГ 84,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 107,0 (відмінності не достовірні) 

Тест 6 M m 

Вправа «Поплавок», с 
ЕГ1 15,47 0,20 
ЕГ2 14,67 0,16 
КГ 14,60 0,17 

Показники достовірності 
відмінностей 

(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 50,0 (відмінності достовірні) 
ЕГ2– КГ 112,0 (відмінності не достовірні) 
ЕГ1 – ЕГ2 61,5 (відмінності  достовірні) 

 

Показник в тесті «Вправа «Поплавок» на другому етапі дослідження в 

групі ЕГ1 покращився і склав 15,47±0,20 с, він виявився дещо кращим серед двох 

інших груп. Показник ЕГ2 також зазнав позитивних змін і склав 14,67±0,16 с, 

покращений результат КГ дітей склав 14,60±0,17 с. Між показниками достовірні 

відмінності встановлено лише між групами ЕГ1 та КГ  і ЕГ1 і ЕГ2 (Uемп ЕГ1-

КГ=50,0; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр; Uемп ЕГ1-ЕГ2=61,5; Uемп ЕГ1-КГ< Uкр,  а отже приймається 

гіпотеза Н1). 

Так, при вивченні динаміки показників плавальної підготовленості дітей 

(табл. 4.17) незалежно від методичного спрямування програм кожної 

експериментальної групи занять плаванням, у дітей за тестами «Плавання 25 м 

кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на грудях)» (Uемп ЕГ1=4,5; Uемп ЕГ1 

<Uкр; Uемп ЕГ2=18,0; Uемп ЕГ2 <Uкр; Uемп КГ=28,5; Uемп КГ <Uкр – приймається гіпотеза 

Н1) «Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на спині)» 

(Uемп ЕГ1=14,0; Uемп ЕГ1 <Uкр; Uемп ЕГ2=27,0; Uемп ЕГ2 <Uкр; Uемп КГ=23,0; Uемп КГ <Uкр - 

приймається гіпотеза Н1) та «Плавання 15 м без участі рук» (Uемп ЕГ1=24,0; Uемп 



 187 
ЕГ1 <Uкр; Uемп ЕГ2=29,0; Uемп ЕГ2 <Uкр; Uемп КГ=19,5; Uемп КГ <Uкр – приймається 

гіпотеза Н1)  відбулися достовірні збільшення показників. 

Таблиця 4.17 

Динаміка показників плавальної підготовленості в дітей  старшого дошкільного 

віку  

П-ки 

Контрольний  
етап 1 

Контрольний  
етап 2 

Uемп 
(Uкр 
=64) 

Достовірн. 
відмін. ∆, % 

M m M m 

Тест 1. Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання 
(на грудях), с 

ЕГ1 33,67 0,33 30,20 0,37 4,50 дост -10,0 
ЕГ2 33,93 0,33 31,40 0,33 18,00 дост -7,5 
КГ 34,13 0,33 32,13 0,32 28,50 дост -5,9 

Тест 2. Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання 
(на спині), с 

ЕГ1 34,53 0,26 32,13 0,35 14,00 дост -6,9 
ЕГ2 34,93 0,33 32,93 0,29 27,00 дост -5,7 
КГ 34,93 0,24 33,20 0,27 23,00 дост -5,0 

Тест 3. Плавання 15 м без участі рук, с 

ЕГ1 22,20 0,31 20,13 0,30 24,00 дост -9,3 
ЕГ2 23,13 0,35 21,07 0,31 29,00 дост -8,9 
КГ 22,53 0,24 20,73 0,24 19,50 дост -8,0 

Тест 4. Діставання предметів під водою за 10 с, кількість 

ЕГ1 3,20 0,18 4,47 0,17 24,00 дост 39,6 
ЕГ2 3,13 0,22 3,87 0,22 66,00 не дост 23,4 
КГ 3,33 0,16 3,80 0,15 70,00 не дост 14,0 

Тест 5. Ковзання на грудях, м 

ЕГ1 3,67 0,13 4,27 0,12 55,00 дост 16,4 
ЕГ2 3,80 0,11 4,20 0,11 72,00 не дост 10,5 
КГ 3,53 0,14 3,93 0,07 67,50 не дост 11,3 

Тест 6. Вправа «Поплавок», с 

ЕГ1 14,47 0,32 15,47 0,20 52,00 дост 6,9 
ЕГ2 14,13 0,17 14,67 0,16 67,00 не дост 3,77 
КГ 14,07 0,19 14,60 0,17 65,50 не дост 3,79 
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За тестами «Діставання предметів під водою за 10 с» (Uемп ЕГ1=24,0; Uемп ЕГ1 

<Uкр – приймається гіпотеза Н1), «Ковзання на грудях» (Uемп ЕГ1=55,0; Uемп ЕГ1 <Uкр 

– приймається гіпотеза Н1)  та «Вправа «Поплавок» (Uемп ЕГ1=52,0; Uемп ЕГ1 <Uкр – 

приймається гіпотеза Н1) достовірних змін зазнали лише результати дітей ЕГ1. 

Однією з цілей навчання плавання та підготовки до плавання у воді є 

розвиток у плавців здатності до вільного плавання – підтримка себе на поверхні 

без зовнішніх засобів плавучості чи інструктора. Контроль руху у воді 

підкреслив важливість набуття двох навичок плавання, таких як безпечне 

входження та ковзання [187]. Найбільш виражені позитивні зміни, незалежно від 

змісту програм занять плаванням відбулися за тестами «Діставання предметів під 

водою за 10 с» (у середньому на 19,25%) та «Ковзання на грудях» (у середньому 

на 13,7%). Менш виражені (у середньому на 4,82 %) – у тесті «Вправа 

«Поплавок». Отримані результати підтверджують наукові дані щодо 

недосконалості функціонування серцево-судинної та дихальної систем дітей  

старшого дошкільного віку. 

Вищі результати приросту показників під час другого тестування 

показників плавальної підготовленості зафіксовано у дітей ЕГ1 за всіма тестами. 

Під час виконання тесту  «Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, 

дихання (на грудях)» у відсотковому співвідношенні покращення результату 

становило –10%. Найбільший показник приросту було виявлено у тесті  

«Діставання предметів під водою за 10 с», що становило 39,6%, у тесті «Ковзання 

на грудях», що у відсотковому становило 16,4% та у тесті «Плавання 25 м кролем 

із координацією рухів рук, ніг, дихання (на грудях» (-10,0%). Найменший 

відсотковий приріст зафіксовано у тестах «Плавання 25 м кролем із 

координацією рухів рук, ніг, дихання (на спині)» та «Вправа «Поплавок», що 

відповідало в обох тестах значенню 6,9%. 

Аналізуючи отримані дані згідно зі результатами тестування показників 

плавальної підготовленості дітей групи ЕГ2 (табл. 4.17), засвідчено, що 

відсотковий приріст показників був вищим за КГ дітей за наступними тестами 

«Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на грудях)», 
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«Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на спині)», 

«Плавання 15 м без участі рук», «Діставання предметів під водою за 10 с». Кращі 

результати приросту показників під час другого тестування показників 

плавальної підготовленості у групі КГ, порівняно з ЕГ2 виявлено за тестами 

«Ковзання на грудях» (11,3%) та у вправі «Поплавок» (3,79%). 

 

4.10. Динаміка показників водної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження  

 

Аналіз динаміки руху дітей експериментальної групи ЕГ1 за рівнями 

інтегрального показника водної компетентності Івк дозволив визначити 

наступне (табл. 4.18). На початку дослідження було виявлено дітей з 

інтегральними показниками водної компетентності Івк лише недостатнього 

(13,4%), низького (33,3%) та середнього (33,3%) рівнів.  

Таблиця 4.18 

Рівні інтегрального показника водної компетентності Івк в дітей 

дошкільного віку експериментальної групи ЕГ1 

Рівні інтегрального 
показника Івк 

КонстЕ КЕ1 КЕ2 

Високий 0,0% 20,0% 46,7% 

Достатній 0,0% 26,7% 33,3% 

Середній 33,3% 53,3% 20,0% 

Низький 53,3% 0,0% 0,0% 

Недостатній 13,4% 0,0% 0,0% 

Але вже на першому контрольному етапі наявним є збільшення дітей з 

середнім (53,3%), достатнім (26,7%) та високим (20,0%) рівнем, яке поглибилось 

на другому контрольному етапі і складало на високому рівні – 46,7% дітей, на 
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достатньому рівні 33,3% досліджуваних і на середньому рівні 20,0% дітей 

першої експериментальної групи. На другому контрольному етапі дослідження 

дітей з низьким і недостатнім рівнем інтегрального показника водної 

компетентності Івк не спостерігалось. Дослідження руху дітей 

експериментальної групи ЕГ2 за рівнями інтегрального показника водної 

компетентності Івк дозволило з’ясувати, що початку дослідження також було 

виявлено дітей з інтегральними показниками водної компетентності Івк лише 

недостатнього (20,0%), низького (53,3%) та середнього (26,7%) рівнів. На 

першому контрольному етапі виявлено збільшення дітей з середнім (60,0%), 

достатнім (20,0%) та високим (13,3%) рівнем, та зменшення дітей з низьким 

рівнем інтегральними показниками водної компетентності Івк до 6,7%.  

Зазначена позитивна динаміка спостерігалась і на другому контрольному 

етапі. Так високому рівні виявлено 40,% дітей, на достатньому рівні 26,7,3% 

досліджуваних і на середньому рівні 33,3% дітей експериментальної групи ЕГ2. 

На другому контрольному етапі дослідження дітей з низьким і недостатнім 

рівнем інтегрального показника водної компетентності Івк не виявлено (табл. 

4.19). 

Таблиця 4.19 

Рівні інтегрального показника водної компетентності Івк  в дітей 

дошкільного віку експериментальної групи ЕГ2 

Рівні інтегрального 
показника Івк 

КонстЕ КЕ1 КЕ2 

Високий 0,0% 13,3% 40,0% 

Достатній 0,0% 20,0% 26,7% 

Середній 26,7% 60,0% 33,3% 

Низький 53,3% 6,7% 0,0% 

Недостатній 20,0% 0,0% 0,0% 
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Серед показників дітей контрольної групи також виявлено позитивні 

зрушення. Так на першому контрольному етапі виявлено збільшення дітей з 

достатнім рівнем інтегрального показника водної компетентності Івк з 0,0% до 

6,7% та з середнім рівнем з 20,0% до 60,0%; та зменшення дітей з недостатнім 

рівнем з 20,0% до 0,0% і з низьким рівнем з 60,0% до 33,3%. На другому 

контрольному етапі виявлено на високому рівні – 6,7% дітей, на достатньому 

рівні 20,0% досліджуваних, на середньому рівні 53,3%, і на низькому – 20,0% 

дітей контрольної групи. На другому контрольному етапі дослідження дітей з 

недостатнім рівнем інтегрального показника водної компетентності Івк не 

спостерігалось (табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 

Динаміка рівнів інтегрального показника водної компетентності Івк  

в дітей дошкільного віку контрольної групи КГ 

Рівні інтегрального 
показника Івк КонстЕ КЕ1 КЕ2 

Високий 0,0% 0,0% 6,7% 

Достатній 0,0% 6,7% 20,0% 

Середній 20,0% 60,0% 53,3% 

Низький 60,0% 33,3% 20,0% 

Недостатній 20,0% 0,0% 0,0% 

 

Отже, на другому контрольному етапі дослідження зафіксовано динаміку 

інтегральних показників водної компетентності Івк в кожній з груп. Визначено, 

що між показниками на констатувальному та другому контрольному етапах 

кожної з груп наявними є істотні відмінності. Так, значення критерію Манна-

Уітні Uемп для групи ЕГ1 між показниками на констатувальному та другому 
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контрольному етапах складало 7,5 (Uемп<Uкр), між показниками групи ЕГ2 – 1 

(Uемп<Uкр) і між показниками КГ – 23,5 (Uемп<Uкр) (табл. 4.21). 

Таблиця 4.21 

Динаміка показників сформованості інтегрального показника водної 

компетентності Івк в дітей дошкільного віку 

Показники Контрольний етап 1 Контрольний етап 2 Uемп 

(Uкр =64) 

ЕГ1 
0,37±0,04 0,76±0,04 7,5 

низький рівень достатній рівень відмінності 
достовірні 

ЕГ2 
0,33±0,03 0,75±0,04 1,0 

низький рівень достатній рівень 
відмінності 
достовірні 

КГ 
0,32±0,03 0,57±0,05 23,5 

низький рівень середній  рівень 
відмінності 
достовірні 

 

Дослідження результатів експерименту дозволило виявити, що в дітей 

експериментальної групи ЕГ1 середнє значення інтегрального показника водної 

компетентності Івк на другому контрольному етапі дорівнювало збільшилося до 

0,76±0,04 в.о. (достатній рівень); в дітей експериментальної групи ЕГ2 

зазначений показник складав 0,75±0,04 в.о. (достатній рівень); в дітей 

контрольної групи середнє значення інтегрального показника водної 

компетентності Івк також було збільшено до 0,57±0,05 в.о. та належало до 

середнього рівня. Між інтегральними показниками водної компетентності Івк 

дітей досліджуваних груп на другому контрольному етапі дослідження виявлено 

наступне. Між показниками ЕГ1 і КГ зафіксовано достовірні відмінності 

(значення критерію Манна-Уітні Uемп складало 46,5 (Uемп<Uкр), між 

показниками ЕГ2 і КГ також виявлено достовірні відмінності (значення критерію 

Манна-Уітні Uемп складало 9,5 (Uемп<Uкр), між показниками ЕГ1 і ЕГ2 
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істотних відмінностей не спостерігалось (значення критерію Манна-Уітні Uемп 

складало 107 (Uемп>Uкр) (табл. 4.22). 

Таблиця 4.22 

Показники водної компетентності Івк в дітей дошкільного віку  на 

другому контрольному етапі дослідження 

Інтегральний 
показник Івк 

М± m 

ЕГ1 0,76±0,04 достатній рівень 

ЕГ2 0,75±0,04 достатній рівень 

КГ 0,57±0,05 середній рівень 

Показники 
достовірності 

відмінностей Uемп 
(Uкр =64) 

ЕГ1 – КГ 46,5 відмінності достовірні 

ЕГ2– КГ 9,5 відмінності  достовірні 

ЕГ1 – ЕГ2 107 відмінності не достовірні 

 

На другому контрольному етапі дослідження нами отримані наступні 

результати. Серед дітей експериментальних груп ЕГ1 і ЕГ2 не спостерігалось 

жодного з досліджуваних на недостатньому та низькому рівні інтегральних 

показників водної компетентності Івк. Серед дітей контрольної групи також не 

виявлено жодного з досліджуваних недостатнього рівня інтегрального показника 

водної компетентності Івк, а низькому рівню відповідало 20% дітей.  

Середній рівень інтегрального показника водної компетентності Івк 

спостерігався в 20,0% дітей експериментальної групи ЕГ1. Дослідження 

показників дітей експериментальної групи ЕГ2 дозволило виявити наявність 

середнього рівня у 33,3% досліджуваних. В дітей контрольної групи зазначений 

показник складав 53,3%.  
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Достатній рівень інтегрального показника водної компетентності Івк мали 

33,3% дітей експериментальної групи ЕГ1, 26,7% дітей експериментальної 

групи ЕГ2 та 20,0% дітей контрольної групи КГ.  

Високий рівень інтегрального показника водної компетентності Івк 

спостерігався у 46,7% дітей першої експериментальної групи ЕГ1 і 40,0% дітей 

другої експериментальної групи ЕГ2. Серед дітей контрольної групи високий 

рівень мали 6,7% досліджуваних (табл. 4.23). 

Таблиця 4.23 

Рівні інтегрального показника водної компетентності Івк в дітей 

дошкільного віку на другому контрольному етапі дослідження 

Рівні 
інтегрального 
показника Івк 

ЕГ1 ЕГ2 КГ 

Високий 46,7% 40,0% 6,7% 

Достатній 33,3% 26,7% 20,0% 

Середній 20,0% 33,3% 53,3% 

Низький 0,0% 0,0% 20,0% 

Недостатній 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Проведене емпіричне дослідження дозволило продемонструвати 

практичну можливість та ефективність запропонованої програми навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку, і довело доцільність 

цілеспрямованого формування водної компетентності. 
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Висновки до розділу 

1. Характерними особливостями програм інтерактивного навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку були рухова, здоров’язбережувальна 

та особистісна компетентності. Впровадження розробленої програми сприяло 

формуванню необхідних плавальних навичок, підвищенню функціональних 

можливостей, управлінню емоційним станом, активності участі в активних 

формах фізичного виховання, контролю стану дитини під час занять, ввічливому 

поводженню та взаємодії з оточенням, вільним володінням власним тілом під час 

плавання, командності, позитивному стану дитини. 

Змістовий блок методики насамперед враховував риси дітей нового 

покоління за міжособистісною та внутрішньоособистісною сторонами, методи 

м'язового розслаблення, елементи індивідуалізації з рефреймінгом змісту або 

контексту занять, способи дисоційованного сприйняття, вебінари із батьками. 

Тотожність авторської методики передусім ґрунтується на застосуванні під час 

занять таких постійних засобів як музично-звуковий супровід, підтримуючі 

плавзасоби, домашні завдання, так і логічні вправи теоретичного характеру, для 

психоемоційного розвитку на формування знань з плавання).  

2. Експериментальна перевірка авторського методичного підходу, 

реалізованого в програмах навчання плавання дітей старшого дошкільного віку 

проведена із залученням багатьох показників. Отримані результати вказали на: 

• підвищення водної компетентності у представників усіх груп, між 

результатами початкового та підсумкового тестування (р<0,05) із досягненням 

вищих значень у ЕГ1 (0,59±0,05) та ЕГ2 (0,52±0,04) порівняно з КГ (0,40±0,03); 

• покращення антропометричних показників (довжина і маса тіла, обвід 

грудної клітки) дітей всіх груп упродовж педагогічного експерименту на 

наближено однаковому рівні; 

• оптимізацію показників гармонійності фізичного розвитку у 

представників ЕГ1 за індексом Кетле, недостовірними змінами усіх інших 

показників груп ЕГ2, КГ (індекси Пін’є, Кетле, Ерісмана) та ЕГ1 (індекси Пін’є, 

Ерісмана); 
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• достовірними покращеннями показників ЖЄЛ з вищими значеннями 

ЕГ1 (7,18%) та ЕГ2 (7,05% від початкового рівня) проти КГ (5,69% відповідно), 

проб Штанге (ЕГ1 – 10,59%, ЕГ2 −9,68% та КГ – 8,91%) та Генча (ЕГ1 – 17,49%, 

ЕГ2 −17,03% та КГ – 16,76%), ЧД за хвилину (ЕГ1 – 6,48%, ЕГ2 −5,51% та КГ – 

5,47%); 

• підвищення більшості функціональних показників серцево-судинної 

системи (ЧСС, за хвилину, проб Руф'є та Робінсона) дітей старшого дошкільного 

віку усіх груп (р<0,05) на завершальному етапі спостереження, порівняно з 

початковим. Лише для ЕГ2 та КГ за даними Проби Руф'є результати не подолали 

граничні значення достовірності (р>0,05);  

• покращення більшості показників фізичної підготовленості дітей 

старшого дошкільного віку. Для таких тестів «Згинання-розгинання ніг із 

положення стоячи у максимальному темпі протягом 20 с», «Статична рівновага 

за методикою Бондаревського», «Викрут прямих рук назад і вперед» та «Нахил 

тулуба вперед з положення сидячи», «Вис на зігнутих руках», «Стрибок у 

довжину з місця» достовірні зміни були у всіх групах (ЕГ1, ЕГ2 та КГ), проте 

значення покращення були вищими для ЕГ1 (5,80−33,93% від початого рівня) 

порівняно з ЕГ2 (5,50−28,14%) та КГ (4,20−30,49%). Для тестів «Біг 10 м з 

високого старту», «Човниковий біг 3х5 м», «Біг 10 м між предметами» достовірні 

зміни зафіксовані виключно для представників ЕГ1 (р<0,05); 

• покращення значень параметрів вольової сфери дітей старшого 

дошкільного віку на упродовж педагогічного експерименту виключно для 

представників ЕГ1 (р<0,05) – наполегливість (25,00%), рішучість (35,90%), 

витримка (34,75% від початкового рівня). Для дітей з груп ЕГ2 та КГ зміни були 

недостовірними (6,03−19,51% та 5,80−10,81% відповідно); 

• покращення плавальної підготовленості дітей усіх груп за тестами 

«Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на грудях)», 

«Плавання 25 м кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на спині)» та 

«Плавання 15 м без участі рук» (р<0,05) та лише для ЕГ1 − за тестами 

«Діставання предметів під водою за 10 с», «Ковзання на грудях», «Поплавок». 
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• більш вираженого підвищення інтегрального показника водної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку ЕГ1 (до 0,76 од.) та ЕГ2 (до 0,75 

од.), порівняно з КГ (до 0,57 од.). Засвідчено вищі частки високого та достатнього 

рівня вмінь з плавання для дітей ЕГ1 (46,7% та 33,3%) та ЕГ2 (40,0% та 26,7%) 

порівняно з КГ (6,7% та 20,0%). 

 

Результати за розділом представлені у працях: [48, 55, 210] 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Актуально та достатньо гостро перед нашою державою стоять проблеми 

здоров’я підростаючого покоління, які постійно обговорюються громадськістю, 

фахівцями різних сфер діяльності, засобами масової інформації тощо. Не 

дивлячись на варіативність вирішення даної проблематики, на нашу думку, все 

ж  пріоритети повинні бути на боці застосування засобів фізичної культури і 

спорту та, перш за все, масових видів спорту. Серед яких, саме плавання, має 

суттєву прикладну роль, оздоровчий напрям, поєднує гармонійність розвитку 

організму та за своїми динамічними характеристиками – є одним із доступних 

засобів фізичної культури для дітей різного віку і підготовленості [32, 126, 127, 

132]. 

 Традиційно сформована і застосовувана методика навчання плавання 

адаптується та вдосконалюється з урахуванням контингенту. Загальний розвиток 

дитини є послідовним і кумулятивним, підтримується досвідом, який сприяє 

вдосконаленню рухових навичок і навичок плавання. Безсумнівно, рівень 

поширеності аквафобії є однією з найбільших перешкод у навчанні плаванню 

[181, 213]. Відсутність навичок плавання (вміння триматися на воді) є суттєвим 

фактором ризику для життя дітей, що значно обмежує можливості її повноцінної 

життєдіяльності. Оздоровче плавання в басейні – ідеальний варіант рухової 

активності дітей дошкільного віку з мінімальним рівнем травматизму, метою 

якого є формування життєво-важливої навички плавання, збереження та 

формування запасу здоров’я на майбутнє, покращення функцій кардіо-

респіраторного блоку організму дитини, формування вольових якостей, 

профілактика різних захворювань тощо [14, 78, 118, 140].  

Останніми роками в Україні, як і в Європі, модним трендом стало раннє 

плавання, що активно розвивається, одначе досі в нас немає жодної державної 

інстанції, яка б сертифікувала та контролювала інструкторів, відповідно, й 

методики навчання плавання мають суттєві відмінності. Нажаль, сьогодні 
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ситуація з рівнем плавальної підготовленості населення України, зокрема дітей 

дошкільного віку, не покращується, про що свідчить кількість нещасних 

випадків на воді [52, 117]. І це є соціальною проблемою, що має вирішуватися, а 

робота повинна бути спрямована на пошук, розробку та впровадження сучасних 

ефективних програм, що дозволять покращити це становище. 

Суттєві розбіжності в підходах до навчання та шляхів розв’язання 

оздоровчих завдань є у наявних програмах із плавання дітей дошкільного віку. 

Представлені в науковій та методичній літературі запропоновані методики за 

своєю більшістю спрямовані на контингент дітей спортивних шкіл з плавання і 

мають спортивне спрямування. Отже, автори програм навчання плавання 

розглядають це питання через вирішення завдань навчити дітей не боятися води, 

упевнено на ній триматися, сформувати техніку одного або двох способів 

плавання або виключно з акцентом оздоровлення дітей через плавання [101, 102, 

104, 105, 140].  

Проаналізовані методики навчання плавання за змістом сформовані за 

прикладом класичного спортивного тренування і, у свою чергу, спрямовані на 

формування техніки способу плавання, виховання рухових здібностей, 

формування теоретичних знань про способи плавання або за класичним 

прикладом змісту, що характерний для фізкультурно-оздоровчого заняття в 

закладі дошкільної освіти зі пріоритетним вирішенням оздоровчих завдань. 

Більшість існуючих методик навчання плавання не враховують характерні риси  

дітей нового покоління, що не в рівних пропорціях формують дві важливі 

складові – високий рівень плавальних умінь та навичок і оздоровчий вплив на 

організм через моделювання умов навчання наближеного до максимально 

комфортного для дітей щодо сприйняття процесу навчання [51, 103, 137].  

Разом із тим, бракує робіт навчання дітей плавання саме у старшому 

дошкільному віці. Для цього використовуються різноманітні методики 

проведення занять з обов'язковим включенням розділів із адаптації та звикання 

дітей до водного середовища. Загалом у працях фахівців значна вага приділена 

застосування рухливих ігор у змісті методики навчання плавання, втім в різних 
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співвідношеннях до класичного набору засобів. Так, при навчанні плавання, для 

подолання страху води широко застосовується ігровий метод, що дозволяє 

переключити увагу дитини зі свого страху на виконання емоційної дії [3, 15, 60, 

146]. Наукова база для використання засобів навчання в навчальних закладах 

обмежена лише кількома дослідженнями [165, 192, 217]. Науковці висловлюють 

думку щодо використання трубки, масок, окулярів, що зменшує страх перед 

водою дитини [190]. Підвищити впевненість новачків, дозволяючи їм розірвати 

фізичний контакт як із дном, так із краєм басейну, як припускають дослідники, 

допомагає занурення обличчя під час плавання [201]. 

Сфера таких досліджень досить різноманітна і отримала висвітлення в ряді 

наукових напрямків. З одного боку, з’явилися певні докази, які свідчать, що при 

використанні підтримуючих засобів плавальна підготовленість стала краща 

[192]. На противагу, інші не виявили жодних відмінностей в ефективності 

плавання після того, як вони почали плавати з плавзасобами, у порівнянні з тими, 

хто їх не використовував [165]. Вчені дійшли висновку, що навчання з 

використанням плавзасобів або без них для дітей однаково ефективне [207]. 

Деякі науковці наполягають на використанні кікборду, ласт та буя тому, 

що вони допомагають триматися горизонтально у воді, а ласти, задній буй і 

кікборд підвищують впевненість у собі, забезпечують зручність у виконанні 

рухових прийомів [168, 175,  207]. 

Низка вчених довела, що діти відчували себе більш комфортно за 

застосування жилета під час навчання, що зробило їх менш впевненішими у 

здатності до вільного плавання. Разом із тим вони менше прагнули пірнати та 

стрибати з майданчика басейну  [192]. Вищеназвані дослідження, незважаючи на 

відмінність підходів, становлять інтерес, перш за все в плані використовуваних 

методів і засобів навчання плавання. 

Смуга пошуків представлена в роботах щодо вивчення впливу плавання в 

одязі на частоту серцевих скорочень після фізичного навантаження [177, 185]. 

Надалі ця думка отримала свій розвиток у порівняльному дослідженні між 

плаванням у купальниках і плаванням в одязі, де виміряно поглинання кисню 
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(VO2) і здійснена оцінка сприйнятого навантаження [203]. У тому числі, 

авторами виміряна швидкість плавання та витривалість в одязі та без нього.  

На підставі вивчення наукової та методичної літератури, зіставлення думок 

фахівців, виявлено протиріччя між перманентною актуальною потребою 

навчання плавання дітей дошкільного віку та пошуком ефективних методичних 

підходів, цінністю набутих дитиною навичок для безпечної життєдіяльності та 

відсутності організованого процесу навчання, монотонності характерній для 

навчання циклічних видів спорту та постійною потребою активізації і 

підтримання уваги дітей дошкільного віку зумовили необхідність наукового 

дослідження ефективності застосування інтерактивних методів навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку [47]. 

Фахівці переконані щодо таксономії водних компетенцій, наголошуючи на 

необхідності широкого спектру фізичних водних компетенцій, у тому числі 

інтеграції когнітивних та емоційних компетенцій [182, 187, 196, 206, 211]. Таким 

чином, ретроспективний аналіз досліджень, присвячених розробці означеної 

вище проблеми, дозволив в основу нашої наукової праці сформулювати мету 

щодо вдосконалення змісту навчання плавання дітей старшого дошкільного віку 

за допомогою комплексного застосування інтерактивних засобів і методів.  

Відповідно вищезазначеному, ці проблеми були окреслені у завданнях: 

з’ясувати суперечності у засобах, методах, формах навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку та спрогнозувати результати їхньої водної 

компетентності; встановити показники фізичного розвитку, функціонального 

стану серцево-судинної і дихальної систем, фізичної та плавальної 

підготовленості, вольової сфери; розробити авторський зміст програми навчання 

плавання дітей старшого дошкільного віку за допомогою комплексного 

застосування інтерактивних засобів і методів; експериментально перевірити 

авторську програму навчання плавання дітей старшого дошкільного віку за 

допомогою комплексного застосування інтерактивних засобів і методів. 

Загалом, на підставі розв’язання завдань дослідження, у працях фахівців та 

науковців значна увага приділена значенню плавання для формування 
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особистості дитини як потреби набуття багатоцільових і безпечних навичок 

поводження з водою та у водному середовищі. Також багатьма дослідниками 

доведено позитивний ефект використання для навчання плавання надзвичайно 

великого спектру засобів підготовки, різноманітних методик проведення занять 

з включенням умов адаптації та звикання дітей до водного середовища, 

використання різноманітних допоміжних засобів плавання [50, 51, 140, 156]. 

Тож, на підставі наукових даних, підтверджено актуальність обраного 

проблемного поля дослідження, що охоплює питання застосування 

інтерактивних методів навчання, основною метою яких є створення таких умов, 

що має дослідницький характер, забезпечують комфорт усіх учасників процесу, 

а головне – взаємовплив та взаємодію суб’єкта й об’єкта навчання, наявність між 

ними зворотного зв'язку [1, 7, 22, 31, 35, 133]. 

Результати вихідного тестування різних сторін підготовленості дітей 

старшого дошкільного віку за показниками фізичного розвитку хлопчиків та 

дівчаток старшого дошкільного віку свідчили про відсутність достовірних 

відмінностей між дітьми досліджуваних груп. Це спостерігалося за 

антропометричними показниками (довжина тіла, маса тіла), характеристиками 

гармонійності фізичного розвитку (індекс Пін’є, індекс Кетле, індекс Ерісмана), 

оцінками функціональних показників серцево-судинної (ЧСС, проб Руф'є та 

Робінсона) та дихальної системи дітей старшого дошкільного віку (проба 

Штанге, проба Генча, ЧД, ЖЄЛ). Також за усіма оцінками показників фізичної 

підготовленості (біг 10 м з високого старту; стрибок у довжину з місця; нахил 

тулуба вперед стоячи на гімнастичній лаві; викрут прямих рук вперед-назад; 

човниковий біг 3х5 м із перенесенням кубиків; методика Бондаревського; 

частота рухів кистю за 5 с) та вольової сфери (наполегливість, рішучість, 

витримка) дітей старшого дошкільного віку спостерігалася схожість між 

представниками різних груп. 

Унаслідок реалізації змісту програми вдалося сформувати у дітей навичку 

володіти власним тілом під час плавання, сформувати життєво важливі плавальні 

навички й уміння управляти своїм емоційним станом, дозволило дітям 
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ефективно взаємодіяти з оточенням, виховати командність, підвищити 

функціональні можливості. На змістовий блок методики вплинули як 

особливості дітей нового покоління з позиції міжособистісної та 

внутрішньоособистісної сторін, так і застосування елементів індивідуалізації з 

рефреймінгом змісту або взагалі контексту всього заняття, методів м’язової 

релаксації, способів дисоційованного сприйняття, вебінарів із батьками за 

різною тематикою, тощо. Сутність авторської програми навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку полягала в поєднанні трьох життєво важливих 

компетентностей здоров’язбережувальної, рухової та особистісної 

компетентності. Ідентичність авторської методики забезпечено використанням 

сталих засобів на заняттях (плавальних засобів, музично-звукового супроводу, 

домашніх завдань, логічних вправ теоретичного характеру для формувань знань 

із плавання, мотивації навчання дітей при труднощах в оволодінні навичкою 

плавання, необхідності занять на березі та ін.).  

Включення до процесу навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку категорії «водна компетентність». На основі застосування модифікованої 

анкети ШВК, здійснено оцінку показників водної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку їх батьками. В середньому, встановлено рівні володіння своїми 

дітьми водними компетентностями. На недостатній рівень вказали 7 батьків,  на 

низький – 15, на середній – 18 і на достатній − 5, відповідно. Необхідно 

зазначити, що сприйняття батьками водних навичок своїх дітей, їхня загальна 

впевненість, була вищою та не відповідала реальним плавальним здібностям 

дітей. За нашим переконанням, базовий рівень знань безпеки на воді як батьками, 

так і дітьми, в поєднанні з базовим рівнем навичок плавання, достатньо для 

запобігання більшості епізодів утоплення. 

Найбільш актуальна проблема сучасної науки та практики – це активізація 

дітей до навчання. Враховуючи, що навчання і розвиток носять діяльний 

характер, а від якості навчання залежить результат, то реалізація цього принципу 

здійснювалася нами завдяки опитуванню фахівців-експертів для оцінки 

організаційно-методичних компонентів навчання плавання дітей старшого 
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дошкільного віку, що дало змогу встановити засоби для їх активізації. 

Визначено, що оптимальна кількість у групі для навчання – 5-6 дітей (1,33 бали); 

за характеристикою ігрових засобів значущими є колір (2,67 бали), 

оригінальність (3,17 бали), тематичність (3,33 бали); за додатковими методами і 

методичними прийомами суттєвими є інтерактивні (2,00 бали) і мультимедійні 

(2,58 бали) засоби та методи. Спільні заняття із залученням інших учасників 

процесу навчання (батьків, інструкторів) коливалося у значеннях 2,33−2,58 бали.  

При навчанні плавання дітей старшого дошкільного віку експертами за методами 

практичної вправи пропоновано метод ігрової (1,92 бали), цілісної (2,00 бали) та 

вправи по частинах (2,50 бали). Разом з тим, на думку фахівців, щодо 

оптимального співвідношення застосування методів ігрової та змагальної вправи 

є 70% на 30%. У тому числі визначена раціональна кількість – 4-5 іграшок (1,67 

бали) із 3−4-ма вправами з ними упродовж одного заняття (1,50 бали) та 

використання плавальних засобів, таких як аквапояс (2,17 бали), дошка для 

плавання (2,33 бали), кікборд (3,08 бали). Крім того, оптимальна довжина 

відрізків для вправ ігрового та змагального характеру у воді в навчанні плавання 

дітей старшого дошкільного віку встановлена в межах 6−10 м (1,50 бали). 

 Програма вивчення впливу авторської методики передбачала виявлення 

зрушень антропометричних показників. Вдалося з’ясувати певні закономірності. 

Як свідчать дані, достовірні відмінності зафіксовано між усіма показниками: 

довжиною і масою тіла, обвідом грудної клітки в дітей всіх груп протягом 

дослідження. 

 Зібраний та проаналізований фактичний матеріал дозволив 

проілюструвати певні спостереження щодо динаміки показників, які 

характеризують гармонійність фізичного розвитку в дітей старшого дошкільного 

віку, що вказало на досягнуті протягом педагогічного експерименту найбільш 

помітні істотні відмінності за Індексом Кетле – 6,26% – в представників ЕГ1, та 

недостовірні зміни за індексами Пін’є й Ерісмана. В дітей  ЕГ2 і КГ (індекси 

Пін’є, Кетле, Ерісмана) та ЕГ1 приріст показників відбувся, однак не істотно. 
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Динаміка функціональних показників дихальної системи дітей старшого 

дошкільного віку вказала на достовірні зміни в усіх групах. Відповідно до цього, 

особливо виразними були позитивні зміни за пробою Генча в дітей ЕГ1, що 

склало 17,49%. 

Аналіз динаміки показників серцево-судинної системи дітей старшого 

дошкільного віку протягом дослідження вказав на вагоміший ефект від 

впровадженої програми занять у досліджуваних ЕГ1, що дає нам підстави 

стверджувати про ефективність розробленої методики навчання плавання із 

застосуванням інтерактивних засобів. Найбільший приріст на завершальному 

етапі спостереження визначено за пробою Руф'є в дітей ЕГ2, що становило -

8,76%, хоча покращення не достовірне. 

Зафіксовано достовірний приріст показників у кожній зі досліджуваних 

груп за тестами: «Частота рухів кистю за 5 с», «Вис на зігнутих руках», «Стрибок 

у довжину з місця», «Згинання-розгинання ніг із положення стоячи у 

максимальному темпі протягом 20 с», «Статична рівновага за методикою 

Бондаревського», «Викрут прямих рук назад і вперед», «Нахил тулуба вперед з 

положення сидячи». При  виконанні  контрольних  тестів  до  та  після  

експерименту  не відбулося статистично достовірних змін за вправами: «Біг 10 м 

з високого старту», «Біг 10 м з високого старту», «Біг 10 м між предметами» в 

дітей старшого дошкільного віку ЕГ2 і КГ. Проте, в ЕГ1 спостерігались 

позитивні достовірні зміни за всіма тестами, а вищевикладене підкреслює 

ефективність методики інтерактивного навчання та тенденцію до покращення 

показників. Найбільше зростання зафіксовано у показниках здібності до 

рівноваги в ЕГ, що відповідало 33,93%. 

Зазнав позитивних зрушень за проявом усіх вольових якостей дітей 

старшого дошкільного віку впродовж педагогічного експерименту контингент 

ЕГ1: за наполегливістю – 25,00%, рішучістю – -35,90%, витримкою – 34,75%. 

Для дітей ЕГ2 і КГ зміни були недостовірними (6,03−-19,51–11,01% та 5,80−-

10,81–9,01% відповідно, від початкового рівня). 
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Аналіз динаміки показників плавальної підготовленості дітей старшого 

дошкільного віку виявив достовірні збільшення за тестами «Плавання 25 м 

кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на грудях)», «Плавання 25 м 

кролем із координацією рухів рук, ніг, дихання (на спині)», «Плавання 15 м без 

участі рук». Достовірних змін за тестами «Діставання предметів під водою за 10 

с» (Uемп ЕГ1=24,0), «Ковзання на грудях» (Uемп ЕГ1=55,0), «Поплавок» (Uемп 

ЕГ1=52,0) зазнали лише результати представників ЕГ1. 

Слід наголосити, що по завершенні педагогічного експерименту зазначена 

перевага дітей основної групи за усіма досліджуваними показниками була 

досягнута за рахунок комплексного застосування інтерактивних засобів і 

методів. 

Розроблений спеціалізований засіб «Комп’ютерна програма визначення 

водної компетентності (SwimTeach)» для моніторингу умінь дітей старшого 

шкільного віку та комплекс ілюстративно-методичних карток для візуального 

сприйняття техніки виконання рухів дітьми зазначеної вікової групи дозволив за 

час упровадження авторського методичного підходу, що реалізовано в програмі 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку, підвищити рівень водної 

компетентності у представників усіх груп, між результатами початкового та 

підсумкового тестування (р<0,05) із досягненням вищих значень у ЕГ1 

(0,59±0,05) та ЕГ2 (0,52±0,04) порівняно з КГ (0,40±0,03). Встановлено, що в 

дітей усіх досліджуваних груп відсутній недостатній рівень інтегрального 

показнику водної компетентності Івк. Низькому рівню Івк відповідало 20% дітей 

лише контрольної групи. Середній рівень Івк визначено в 20,0% дітей ЕГ1 проти 

33,3% ЕГ2 і 53,3% КГ. Достатньому рівню Івк відповідали 33,3% дітей ЕГ1; 

26,7% дітей ЕГ2 і 20,0% дітей КГ. Високий рівень інтегрального показника 

водної компетентності Івк засвідчено в 6,7% дітей КГ; 40,0% дітей ЕГ2 і 46,7% 

досліджуваних ЕГ1, що вказало на ефективність впровадженої програми 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. 

Будучи невід'ємною частиною освітнього процесу дошкільного закладу 

освіти, інтерактивне навчання плавання дітей старшого дошкільного віку 
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забезпечує стимулювання інтересу та бажання учнів займатися плаванням, тим 

самим удосконалюючи свої рухові вміння та навички, розвиваючи рухові якості. 

Індивідуалізація навчання плаванню дітей старшого дошкільного віку 

передбачає залучення кожної дитини в систему діяльності, що включає 

виконання специфічних рухових дій, плавальних вправ. На основі застосування 

інтерактивних засобів і методів, уперше доведена ефективність застосування 

різних підходів до формування змісту програму навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку. Засвідчено, що на показники фізичного розвитку, 

функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, вольової сфери, 

фізичної та плавальної підготовленості дітей старшого дошкільного віку 

позитивно впливають навчальні заняття за розробленою авторською програмою. 

Усе вищезазначене надало підстави сформулювати такі положення 

наукової новизни: 

- набули подальшого розвитку організаційні та методичні положення 

щодо якісної організації процесу навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку; 

- набули подальшого розвитку відомості про динаміку фізичного 

розвитку, функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем, фізичної 

підготовленості, вольової сфери дітей старшого дошкільного віку за підсумками 

занять плаванням; 

- удосконалено обґрунтування нових можливостей підвищення рівня 

водної компетентності дітей старшого дошкільного віку за допомогою усунення 

чинників завад, що лімітують їх досягнення; 

- удосконалено відомості щодо пріоритетності засобів і методів 

навчання плавання дітей старшого дошкільного віку;  

- удосконалено відомості щодо структури і змісту програми навчання 

плавання дітей дошкільного віку та досвіду; 

- вперше доведено ефективність застосування різних підходів до 

формування змісту програму навчання плавання дітей старшого дошкільного 

віку на основі застосування інтерактивних засобів і методів.  Встановлено, що 
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навчальні заняття за авторською програмою позитивно впливають на показники 

фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної і дихальної 

систем, вольової сфери, фізичної та плавальної підготовленості, дітей старшого 

дошкільного віку; 

- вперше включено до процесу навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку категорії «водна компетентність» та рівні сформованості 

плавальних умінь дітей старшого дошкільного віку; 

- вперше запроваджено спеціалізований засіб «Комп’ютерна програма 

визначення водної компетентності (SwimTeach)» для моніторингу умінь дітей 

старшого шкільного віку та комплекс ілюстративно-методичних карток для 

візуального сприйняття техніки виконання рухів дітьми зазначеної вікової групи. 

Ми пропонуємо наше дослідження та його науково-обґрунтовану основу 

як модель для майбутнього пошуку впливу глибокої та мілководної середовища 

на формування водних умінь і навичок дітей дошкільного віку для більш 

охоплюючого та динамічного погляду на їх водну компетентність. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Використання різних плавальних засобів широко поширене в 

програмах навчання плавання, але здійснений аналіз спеціальної науково-

методичної літератури, джерел мережі Інтернет вказав на недостатню кількість 

науково-обґрунтованих відомостей щодо застосування засобів, методів, форм 

навчання плавання.  

Відзначено суперечливі результати фахівців щодо впливу плавальних 

засобів у програмах навчання, та ефективності процесу навчання з їх 

застосуванням. Деякі автори дотримуються точки зору, що такі помічники є 

штучними, завдяки чому затримують навчання самостійного плавання. Інші 

переконані, що вони для прогресу надають цінні підказки до навчання. Також 

зазначено, що водна компетентність вважається біоповедінковим припущенням 

щодо навчання, на відміну від більш складних і спеціалізованих водних навичок. 

2.  З метою забезпечення безпечного перебування у водному 

середовищі нами здійснена оцінка сприйняття батьками володіння їх дітьми 

водними компетентностями. Проведене дослідження за допомогою 

модифікованої анкети вказало на переоцінку досліджуваних здібностей у воді 

дітей їх батьками. Серед показників жодної з груп не було зафіксовано  високого 

та достатнього рівнів інтегрального показника водної компетентності Івк на 

констатувальному етапі дослідження. Встановлена відсутність достовірних 

відмінностей між досліджуваними групами дітьми за показниками фізичного 

розвитку та гармонійності, серцево-судинної та дихальної систем. Однорідність 

контингенту засвідчена й за результатами вихідного тестування показників 

фізичної підготовленості.  

3. Сучасне фізичне виховання відкрилося для інтеграції інформаційно-

комунікаційних технологій. Різноманітні девайси використовуються на уроків 

фізкультури, особливо мобільні пристрої, планшети, ноутбуки, смартфони тощо. 

Достатня увага, з точки зору технологічно вдосконаленого навчання плавання та 

дослідницьких зусиль, не приділялася.  
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Проблема застосування засобів інтерактивного навчання плавання дітей 

старшого дошкільного віку є актуальною на сучасному етапі розвитку науки. У 

той же час консервативність поглядів значної частини фахівців, які досить важко 

адаптуються до змін і нових вимог, гальмують використання провідних сучасних 

інновацій в навчально-тренувальному процесі дітей старшого дошкільного віку.  

Враховуючи рутинерські переконання частки спеціалістів, нами 

розроблені пам'ятка із героями мультфільмів із обов’язковими до виконання 

правилами поведінки на воді; мотиваційні логічні вправи теоретичного 

характеру для психоемоційного розвитку на формування знань з плавання 

(кросворди, ребуси, розмальовки, шаради і т.д.); спеціалізований засіб 

«Комп’ютерна програма визначення водної компетентності (SwimTeach)» для 

моніторингу умінь дітей старшого шкільного віку; моделі рухових завдань у 

вигляді коміксів для візуального сприйняття техніки виконання рухів дітьми 

старшого дошкільного віку і для емоційного настрою. Визначення рівня 

сформованості плавальних умінь дітей старшого дошкільного віку 

здійснювалося за допомогою модифікованої ШВК (школа водної компетенції) – 

ілюстрованого оцінювання на основі 30 різних плавальних тестів за рівнями 

інтегрального показника водної компетентності Івк. 

У навчанні плавання беззаперечною є можливість застосування базових 

моделей інтерактивного навчання. Основна мета цього підходу полягає в 

забезпеченні активності учасників процесу, створенні комфортних умов, 

наявності зворотного зв'язку, рівність та взаємодію суб’єкта та об’єкта навчання, 

дослідницький характер тощо, що відбувається в поєднанні за сприяння розвитку 

рухового аналізатора, оптимізації рухового режиму, врахуванням різноманітних 

аспектів діяльності особистості дитини.  

4. Обґрунтовано доцільність використання авторської програми 

інтерактивного навчання як основи індивідуалізації навчання для плавання дітей 

старшого дошкільного віку. Забезпечує успішність реалізації навчання плавання 

дітей старшого дошкільного віку впровадження авторської програми, що 

спрямована на експлікацію традиційних та інноваційних способів і шляхів, за 
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допомогою комплексного застосування засобів і методів, яка дозволяє 

поєднувати безліч раніше не врахованих обставин, змінити навчання у напрямку 

інтерактиву, здійснюючи його на якісно новому рівні.  

У реалізації авторської методики навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку, рекомендується застосування інтерактиву не тільки як 

ефективного методу послідовного наближення до моделі рухів, що розучуються, 

а й як способу, що найбільш раціонально забезпечує взаємодію суб'єктів 

навчання в системі «інструктор – дитина, яка навчається плавання», здійснює 

зворотній зв’язок тощо.  

Результати цього дослідження є обнадійливим і дослідницьким 

інструментом, придатним для подальшого застосування. Практична значущість 

розробленої методики інтерактивного навчання плавання дітей старшого 

дошкільного віку полягає у можливості її варіативного застосування, залежно від 

конкретних умов, навіть, закладу дошкільної освіти: як загалом, так і окремих її 

компонентів (школа водної компетенції; ілюстративно-методичні картки; 

педагогічні спостереження за елементами техніки плавання, логічні вправи 

теоретичного характеру, «Комп’ютерна програма визначення водної 

компетентності (SwimTeach)» та ін.).  
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Додаток А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

5. Ivanenko S., Tyshchenko V., Pityn M., Hlukhov I., Drobot K., Dyadechko I., 

Zhuravlоv I., Omelianenko H., Sokolova O. (2020). Analysis of the indicators of 

athletes at leading sports schools in swimming. Journal of Physical Education and 

Sport ® (JPES), Vol.20 (4), Art 233 pp. 1721-1726. DOI: 

https://efsupit.ro/images/stories/iunie2020/Art%20233.pdf. Особистий внесок 

здобувачки  полягає у проведенні експериментальної частини дослідження. 

6. Дробот К., Тищенко В. Предиктори ефективності навчання плавання 

дітей молодшого шкільного віку (огляд літератури).  Фізичне виховання та спорт, 

2021. № 3, 12-19. DOI: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/2552. 

Особистий внесок здобувачки  полягає в інтерпретації результатів досліджень. 

7. Pasichnyk, V., Khimenes, K., Pityn, M., Bas, O., Hlukhov, I., Hnatchuk, Y., 

& Drobot, K. (2021). Physical condition of preschool children with disabilities in 

psychological and physical development. Journal of Physical Education and Sport ® 

(JPES), Vol. 21 (1), Art 33, pp. 352-359. DOI:10.7752/jpes.2021.01033. Особистий 

внесок здобувачки  полягає в аналізу показників фізичного стану дітей 

дошкільного віку та узагальненні даних. 

8. Дробот К. Дослідження рівня водної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (фізична 

культура і спорт), 2022. Випуск 10(155), 71-74. DOI: 

https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/936. 

Наукова праця, яка засвідчує апробацію матеріалів дисертації: 

2.    Дробот К., Пасічник В., Пітин М., Глухов Г. Загальні функції концепції 

ігрової діяльності у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Науковий 

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (фізична культура і спорт), 2021. Випуск 
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7 (138), 97-105. Особистий внесок здобувачки полягає в описі компонентів 

розвивальної функції ігрової діяльності у фізичному вихованні ЗДО 

Наукові праці, які додатково розкривають результати дослідження: 

4. Доля О., Бабій В., Дробот К. Дослідження рівня фізичного здоров’я 

школярів. Вісник Запорізького національного університету, 2019. Випуск № 2. 

13-17. Особистий внесок здобувачки полягає у проведенні дослідної частини та 

узагальненні результатів. 

5. Глухов І., Пітин М., Дробот К., Абрамов К. Теоретичний аналіз проблем 

та актуальних напрямів навчання студентської молоді плаванню. Український 

журнал медицини, біології та спорту, 2020. Том 5, № 4 (26), 406-413. DOI: 

10.26693/jmbs05.04.406. Особистий внесок здобувачки полягає в визначенні 

суб’єктивної думки студентів щодо рівня власної плавальної підготовленості. 

6. Дробот К., Глухов І., Пітин М. Програмування процесу навчання 

плавання студентів закладів вищої освіти. Фізичне виховання, спорт і культура 

здоров'я в сучасному суспільстві, 2021. Випуск 2 (54), 32–40. DOI: 

https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-02-32-40. Особистий внесок здобувачки 

полягає у з’ясуванні наявного науково-методичного підґрунтя варіативності 

засобів плавання. 
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Додаток В 

 

 

 

 

ШКОЛА ВОДНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
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Додаток Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГІЧНІ ВПРАВИ ТЕОРЕТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ  

ДЛЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

НА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З ПЛАВАННЯ 
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ЖУРНАЛ ІЗ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
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Додаток Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ВИЗНАЧЕННЯ  

ВОДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (SWIMTEACH) 
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Програма написана засобами JS-фреймворку Angular 

Логічно поділена на три частини: 

1) Початок — містить інформацію щодо назви програми та кнопку 

«Розпочати», яка відповідає за запуск тесту. 
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2) Тестування — містить 30 питань з однаковою структурою: параметри 

оцінювання, візуальне відображення параметрів оцінювання у вигляді 

зображення та кнопок з числами від 0 до 4, що відповідають за 

оцінювання тестового питання. 
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3) Кінець — містить інформацію щодо набраних балів та кнопку «На 

початок», що дозволяє розпочати тестування знов. 
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На програмному рівні, окрім файлів фреймворку, програма має наступну 

структуру: 

1) test-list.component.ts — містить основну логіку оцінювання питань та навігації 

між частинами програми. 

2) test-list.component.html — містить структуру програми у вигляді html-коду з 

викликами js-функцій та змінних з файлу test-list.component.ts. 

 3) test-list.component.scss — містить стилі програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


