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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Плавання та методика його 

викладання»  є практичне і теоретичне опанування студентами знаннями та 

вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної 

організаторської, тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх 



підрозділах сфери діяльності фахівця з фізичного виховання з розділу плавання, 

а також використання оздоровчої та виховної цінності цього виду спорту. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Плавання та 

методика його викладання» є: формування навичок адекватної поведінки на 

воді; оволодіння технікою спортивного й прикладного плавання; набуття знань 

і формування умінь щодо надання допомоги потерпілим на воді; отримання 

знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу з 

плавання з групами різної вікової та плавальної підготовленості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:  

   – знати: теоретичні основи статичного й динамічного плавання; історію 

виникнення та розвитку плавання; техніку спортивного і прикладного 

плавання; основи методики навчання спортивних і прикладних способів 

плавання; правила організації та проведення змагань з плавання; організаційно -

методичні основи навчально-тренувального процесу з плавання;  

– уміти: володіти технікою спортивних і прикладних способів плавання; 

надати першу домедичну допомогу потерпілому на воді; планувати й 

організовувати навчально-тренувальний процес з плавання; організувати та 

провести змагання з плавання з оформленням відповідної документації.  

 

 
 

 
1 НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Аеробна витривалість – здатність довготривало виконувати роботу 

помірної інтенсивності під час глобального функціонування м’язової системи. 

Активність – принцип тренування, що ґрунтується на систематичному і 

свідомому виконанні тренувальних завдань, самостійному їх застосуванні.  

Амплітуда рухів – розмах рухів окремих частин тіла одна відносно 

одної.  



Аналіз заняття (уроку) – визначення правильності побудови й 

проведення заняття (уроку). 

Антропометричні характеристики – показники, за якими визначають 

рівень фізичного розвитку людини, тотальні розміри тіла, функціональні 

можливості систем організму, біологічний вік, а також загальний і медичний 

анамнез людини. 

Біомеханічні характеристики – міри механічного стану біосистеми та її 

змін (поведінки) для оцінювання техніки виконання фізичних вправ. 

  Варіативність техніки  – здатність спортсмена пристосувати виконання 

рухових дій залежно від умов змагальної боротьби. 

  Витривалість – здатність людини виконувати роботу протягом тривалого 

часу, не змінюючи її якість. 

  Витривалість спеціальна – здібність спортсмена до ефективного 

виконання роботи й переборювання втоми в умовах навантажень, діяльності в 

конкретному виді спорту.  

Витривалість спеціальна змагальна – здібність, що оцінюється 

працездатністю та ефективністю рухових дій, особливістю психічних проявів в 

умовах змагань. 

  Вихідне положення – просторова характеристика техніки фізичних 

вправ, що визначається оптимальним взаєморозташуванням ланок опорно-

рухового апарату перед початком руху і психічною готовністю до дій.  

Відновлення – поступовий перехід фізіологічних і біохімічних функцій 

до вихідного рівня після фізичних навантажень. 

Вправи – багаторазове повторення певних дій або видів діяльності для їх 

засвоєння, що спирається на розуміння та супроводжується свідомим 

контролем і коригуванням.  

       В’язкість води – це її властивість чинити опір зусиллям на зсув. 

Змагальне навантаження – інтенсивне, часто максимальне 

навантаження, пов’язане з виконанням змагальної діяльності.  



Змагальний метод – спосіб застосування фізичних вправ у формі 

змагань, що передбачає зіставлення рухових можливостей в умовах 

упорядкованого суперництва, уніфікацію предмета змагань, порядку боротьби 

за перемогу та оцінювання досягнень. 

       Ідеомоторні вправи – мислення, виконання руху дії. Їх ефект 

обґрунтований  руховими і функціональними реакціями. 

       Навчання руховим діям – педагогічний процес чуттєво-раціонального 

пізнання й практичного оволодіння технікою фізичних вправ.  

       Надійність  (стабільність) техніки – сукупність стійкості стосовно 

перешкод зовнішнього й внутрішнього характеру (умови змагань, стан 

спортсмена і т. д.). 

       Основа техніки – це сукупність тих ланцюгів вправи, які безумовно 

необхідні для розв’язання рухового завдання певним способом. 

       Підводний спорт – вид спорту, пов’язаний з плаванням під водою та 

використанням спеціального знаряддя й обладнання, дихальних апаратів, 

ластів, масок, окулярів. 

       Плавання – здатність людини триматися на поверхні води й 

пересуватися в заданому напрямку без сторонньої допомоги. 

       Плавучість тіла – його властивість триматися на поверхні води.  

       Положення про змагання – документ, що визначає мету і завдання 

змагань, місце і час проведення, характер керівництва змаганнями, вимоги до 

учасників, програму змагань, способи проведення і визначення переможців, 

форми документів і термін їх подання.  

       Початкове плавання – навчання людини елементарним плавальним 

навичкам з метою запобігання  загибелі у разі нещасних випадків на воді.  

      Спортивне  плавання  – подолання  змагальної  дистанції  без  

спеціальних пристроїв, з використанням техніки рухів, передбачених 

правилами змагань. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№  
пор. 

Тема Кількість годин 

Загаль-

ний обсяг 
Лекції 

Практич-

ні роботи 

Самостійна 

робота 

1 Аспекти вивчення 

плавання як навчальної, 
спортивної  та педагогічної  

дисципліни в літературі й 
на практиці 

 

44 

 

2 

 

12 

 

30 

2 Основи та особливості 

плавання вільним стилем, 

    



батерфляєм, брасом, на 

спині   

44 2 12 30 

3 Методи та методика 
навчання плаванню 

46 2 14 30 

4 Складові успішного 

проведення заняття з 
плавання 

 

46 

 

2 

 

14 

 

30 

Усього 180 8 52 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1  Аспекти  вивчення  плавання  як  навчальної,  спортивної   та 

педагогічної  дисципліни в літературі й на практиці 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Визначення,  зміст  і  завдання  навчального  предмету  «Плавання та 

методика його викладання».  

2. Класифікація основних видів плавальних вправ. 

3. Характерні особливості плавання як засобу фізичного виховання.  

4. Виховне, оздоровче, прикладне та спортивне значення плавання. 



5. Основні етапи розвитку плавання. Сучасний етап розвитку плавання в 

Україні. 

6. Місце плавання в системі фізичного виховання України. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте зміст і завдання навчального предмету «Плавання та 

методика його викладання».  

2. Назвіть основні засоби, які використовуються під час навчання 

плаванню.  

4. Назвіть основні форми, принципи навчання й тренування плавця.  

5. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку плавання в Україні. 

6. Назвіть прізвища плавців, призерів Олімпійських ігор . 

Література: [1, с. 124–128; 2, с. 28–31;  5, с. 138–145; 10, с. 35–41]. 

 

      Тема 2 Основи та особливості плавання вільним стилем, 

батерфляєм, брасом, на спині 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття про техніку плавання. 

2.  Техніка спортивних способів плавання, стартів та поворотів.  

3. Основні чинники, які визначають техніку плавання.  

4. Фізичні властивості води.  

Питання для самоперевірки 

1. Визначте поняття «спортивне плавання». 

2. Що розуміють під раціональною технікою? 

3. Як класифікуються основні види плавальних вправ? 

4. Назвіть види, дистанції та способи плавання, з яких проводяться 

змагання. 

5. Яке оздоровче, прикладне та спортивне значення має плавання? 

6. Назвіть основні різновиди прикладного плавання. 

7. З чого складається цикл рухів у плаванні кролем на грудях? 



8. На які фази можна умовно розділити рухи рук і ніг у плаванні кролем 

на грудях? 

9. Як виконується вдих і видих під час  плавання на спині? 

10. Яке місце за швидкісним показником займає кроль на спині? 

11. Назвіть змагальні дистанції кролю на спині. 

12. З чого складається цикл рухів у плаванні способом батерфляй? 

13. Як виконується вдих та видих під час плавання способом батерфляй? 

14. Назвіть змагальні дистанції батерфляю. 

15. З чого складається цикл рухів у плаванні брасом? 

16. На які фази можна умовно розділити рухи ніг та рук у брасі? 

17. Як виконується вдих та видих під час плавання брасом? 

18. Яке місце за швидкісними показниками займає брас? 

19. Назвіть змагальні дистанції брасу. 

20. Під час плавання якими способами старт виконується з тумбочки? 

21. На які фази можна умовно розділити техніку виконання старту з 

тумбочки? 

22. Коли старт виконується з води? 

23. Які різновиди поворотів ви знаєте? 

24. На які фази можна умовно розділити техніку виконання повороту? 

25. Назвіть основні властивості води. 

Література: [3, с. 158–160;  7, с. 81–87; 9, с. 11–50; 11,  с. 110–290]. 

 

Тема 3 Методи та методика навчання плаванню 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття про навчання та спортивне тренування.  

2. Загальна схема навчання плаванню.  

3. Основи навчання плаванню. 

4. Основні  завдання,  засоби,  форми,  методи  та  принципи  навчання 

плаванню. 

Питання для самоперевірки 



1. Розкажіть про загальну схему навчання плаванню. 

2.  Охарактеризуйте   словеснимий,   наочний   і   практичний   методи 

навчання. 

3. З якою метою застосовуються підготовчі й спеціальні вправи? 

4. Які завдання вирішуються в процесі навчання плаванню? 

5. Назвіть  специфічні  методичні  прийоми,  які  використовуються  у 

навчанні дітей плаванню.  

6. Який вік уважається оптимальним для початку занять плаванням? 

Література: [4, с. 124–152; 6, с. 132–224; 8,  с. 28–30; 11, с. 424–441]. 

 

Тема 4 Складові успішного проведення заняття з плавання 

Питання для самостійного опрацювання 

1. З чого починати навчання плаванню? 

2. Послідовність навчання плаванню.  

3. Підбір дітей до груп за ступенем підготовленості.  

4. Вправи для навчання основам плавання.  

5. Вправи на освоєння з водою. 

6. Ігри та розваги у воді. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під початковим плаванням?  

2. Назвіть основні групи методів, які використовують пу навчанні дітей  

плаванню. 

3.  Охарактеризуйте      паралельно-послідовній     методиці     навчання 

плаванню. 

4. Охарактеризуйте одночасну методику навчання плаванню. 

5. Які групи вправ для освоєння з водою ви знаєте? 

6. Назвіть основні правила поведінки у плавальному басейні. 

7. Яке значення мають ігри та розвги у воді? 

Література: [7, с. 132–183; 11, с. 435–440; 12, с. 27–29]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПИТАННЯ  ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Положення тіла під час плавання вільним стилем. 

2. Рухи ногами під час плавання вільним стилем. 

3. Гребок руками під час плавання вільним стилем. 

4. Дихання під час плавання вільним стилем. 

5. Координація рухів під час плавання вільним стилем. 

6. Старти й повороти під час плавання вільним стилем. 

7. Положення тіла під час плавання брасом. 

8. Рухи ногами під час плавання брасом. 

9. Гребок руками під час плавання брасом. 



10.  Дихання під час плавання брасом. 

11.  Координація рухів під час плавання брасом. 

12.  Старти й повороти при плаванні брасом. 

13.  Положення тіла під час плавання на спині. 

14.  Рухи ногами під час плавання на спині. 

15.  Гребок руками під час плавання на спині. 

16.  Дихання під час плавання на спині. 

17.  Координація рухів під час плавання на спині. 

18.  Старти й повороти під час плавання на спині. 

19.  Положення тіла під час плавання батерфляєм. 

20.  Рухи ногами під час плавання батерфляєм. 

21.  Рухи руками під час плавання батерфляєм. 

22.  Дихання під час плавання батерфляєм. 

23.  Координація рухів під час плавання батерфляєм. 

24.  Старти й повороти під час плавання батерфляєм. 

25.  Комплектування груп під час навчання плаванню. 

26.  Основні підготовчі вправи під час навчання плаванню.  

27.  Методичні   рекомендації   до   підготовчих   вправ   під  час   навчання 

плаванню.  

28.  Загальнорозвиваючі та спеціальні фізичні вправи. 

29.  Вправи на освоєння з водою.  

30.  Ігри і розваги у воді. 

31.  Прості стрибки у воду. 

32.  Вправи для вивчення техніки плавання.  

33.  Порядок вивчення елементів техніки плавання. 

34.  Вправи на занурювання для початківців.  

35.  Методичні рекомендації для виконання вправи із видихів у воду. 

36.  Лежання на воді для початківців.  

37.  Сковзання – як підготовча вправа. 

 



5 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Сучасний стан розвитку плавання  в Україні. 

2.  Перелічіть     основні      методи      навчання     плаванню      та      надати 

характеристику. 

3. Поняття про техніку й головні вимоги до техніки плавання. 

4. Урок – основна форма організації занять з плавання. 

5.  Просторово-часові,   ритмічні   й   динамічні   характеристики   техніки  

плавання вільним стилем, брасом, батерфляєм, кролем на спині. 

6. Підвідні вправи та їх значення для засвоєння техніки плавання. 

7. Особливості поворотів у плаванні.  

8. Особливості стартів у плаванні.  

9. Рухові навички та етапи навчання плаванню. 

10.  Вправи для вивчення техніки плавання. 

 

 

 

 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 90–100 відмінно (зараховано) 

Відповідь чітка, структурована, логічна; включає узагальнення та 

систематизовані поняття; побудована на основі матеріалів лекцій, кількох 

підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела, схеми, 

спеціальну літературу, власні наукові доробки, наведення прикладів, 

порівняльний аналіз. 

ВС 75–89 добре (зараховано) 



Відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке розуміння матеріалу, що 

передбачає узагальнення та систематизацію понять; побудована на підґрунті 

лекцій і кількох підручників. 

DE 60–79 задовільно (зараховано) 

Відповідь послідовна, чітка, структурована; роз’яснення переважної 

більшості понять; глибоке пояснення позицій; використання лекційного 

матеріалу та одного підручника. 

FX 35–59 незадовільно (з можливістю повторного складання)  

не зараховано 

Послідовне, але неповне відтворення матеріалу; відповідь недостатньо 

структурована; роз’яснювання більшості позицій; знання 1/3 термінів. 

F 0–34 незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)  

не зараховано 

Виступ поверхневий, базується на підґрунті прочитаної лекції; відповідь 

хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення 

його суті. Відповідь непослідовна, безструктурна; розуміння і розкриття тільки 

окремих понять. 
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