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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Програмами виховання дітей дошкільного віку, інструктивно-
методичними листами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки 
України передбачено навчання дітей плавання в умовах закладів 
дошкільної освіти. Але, на жаль, не в усіх дошкільних закладах створено 
відповідні для цього умови. В останні роки цьому питанню приділяється 
все більша увага. У дошкільних закладах практикується спорудження 
басейнів для дітей (частіше відкритих для використання в літній період), а 
тому виникла необхідність озброїти педагогів відповідними знаннями, 
уміннями та навичками в цій галузі дошкільної освіти. 

Починаючи заняття з плавання із старшими дошкільниками, 
вихователь має пам'ятати, що в групі можуть бути діти різної 
підготовленості щодо плавання. Не в усіх дошкільних закладах є 
можливість навчати дітей молодшого і середнього дошкільного віку 
плавати. Більшість з них потрапляють до басейну лише в старшому віці, не 
отримавши попередньої підготовки. Природно, що ті, хто почав займатися 
раніше, мають значні переваги. Вода для них ‒ середовище відоме, звичне. 
Вони знайомі з порядком проведення занять, знають правила поведінки на 
воді, почувають себе в ній впевнено, володіють необхідними вміннями і 
навичками, плавальними рухами, самостійні при переодяганні, виконанні 
гігієнічних процедур. Новачки ж починають із освоєння з водою, 
подолання відчуття страху перед незнайомим середовищем, оволодіння 
всіма підготовчими до плавання вправами. Тому завдання, організація і 
прийоми педагогічного керівництва заняттями плаванням у подібних 
групах на перших порах мають суттєві відміни. Із підготовленими дітьми 
ми із самого початку приступали до розучування рухів ногами, дихання і 
координації рухів при плаванні кролем. Оволодіння новими вміннями і 
навичками відбувалися паралельно із вдосконаленням ковзання по воді, 
дихання та інших рухів, засвоєних раніше. Разом з тим, ми враховували і ті 
відмінності у змісті навчання дітей старшого дошкільного віку, які 
передбачені програмою «Дитина» зокрема для дітей шостого і для дітей 
сьомого років життя. 

Із тими дітьми, які тільки приступали до регулярних занять, ми 
починали навчання із освоєння їх з водою, з виконання підготовчих до 
плавання вправ. Лише після того, як більшість новачків почували себе у 
воді добре, впевнено могли пересуватися в ній, набували навичок ковзання 
по воді, навчали правильно дихати (вдих над водою, занурення голови і 
видих під водою), ми переходили до розучування більш складних завдань. 

Педагогу, що організує роботу з дітьми різної підготовленості, треба 
пам'ятати, що старші дошкільники набагато швидше освоюються з водою, 
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ніж молодші. Вони свідомо підходять до виконання підготовчих вправ, 
виявляють наполегливість та інші вольові якості, аби досягти бажаного 
результату, здатні оцінити свою поведінку і досягнення, тому період 
освоєння з водою старших дошкільників значно коротший, ніж молодших 
дітей. Але послідовність виконання вправ для початкового навчання 
плавання зберігається у роботі з дітьми всіх вікових груп. Процес навчання 
старших дошкільників ущільнюється, інтенсивнішим стає формування 
навичок підготовчих до плавання рухів. Отже, можна швидше переходити 
до вправ, що допомагають оволодіти технікою плавання кролем на грудях і 
спині. Разом з тим не можна надто прискорювати процес навчання. 
Важливо, щоб діти засвоїли всі основні вправи з кожного розділу, тоді й 
результати будуть добрими. Проте не слід на першому році навчання 
вимагати від старших дошкільників повного засвоєння техніки плавання. 
Досить того, якщо вона відтворюватиметься в загальних рисах. 

У старшій групі після оволодіння ковзанням на грудях і спині 
(глибина до грудей), ми приступали до навчання рухів ногами у цих 
положеннях. Ці рухи доцільно виконувати з підтримуючими предметами в 
руках ‒ плавальною дошкою, іграшкою, надувним кругом  або із 
надувними нарукавниками тощо. Адже при опорі руками економлять сили, 
які доводиться витрачати на підтримування голови і тулуба на поверхні 
води. Увагу дошкільників концентрували на рухах ніг (коліна зігнуті, 
носки відтягнуті вниз) і голови (піднімання під час вдиху і занурювання 
обличчя у воду під час видиху). Один із найпоширеніших недоліків у 
рухах ногами ‒ надмірне їх згинання, надто різкі, безладні, незграбні рухи. 
Помилка полягає у рухах ногами не від стегна вниз-угору, а від коліна. 
Тому ці рухи спочатку діти виконували на суші, сидячи чи лежачи на лаві 
або на підлозі, а також у воді на мілководді в упорі лежачи на випрямлених 
або зігнутих руках спереду і ззаду. У цей період необхідно було досягти 
погодженості рухів ніг і дихання. Ми показували і пояснювали дітям, що 
вдих здійснюється на другому русі (ударі) ногами, а видих, триваліший за 
вдих, ‒ на четвертому. У такому ритмі під лічбу діти спочатку дихали на 
суші, а потім у воді. Для цього треба, стоячи на глибині до грудей, 
нахилитися вперед так, щоб під час вдиху можна було повернути обличчя 
в сторону, і рот виступив на поверхню. Для видиху обличчя опускають у 
воду. Поворот голови для вдиху і видиху в плаванні способом «кроль на 
грудях» виконували спочатку на мілкому місці в упорі лежачи. У цьому 
положенні діти занурювали обличчя щокою у воду і робили вдих. Потім, 
повертаючи обличчя вперед (у воду), видихали. Для виконання наступного 
вдиху діти знов повертали голову в сторону (вліво чи вправо), так, щоб 
протилежне вухо залишилося у воді. Коли вихователь показував і 
пояснював вправу, діти перебували на суші або у воді на мілкому місці. 

Цю вправу з дітьми закріплювали, пересуваючись на руках по дну 
вперед, а потім з підтримуючими предметами. Ми стежили, щоб діти під 
час видиху не опускали голову глибоко у воду. Під час видиху рівень 
поверхні води має сягати брів або волосяного покриву на лобі. 
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До навчання рухів руками в поєднанні з диханням ми приступали у 
положенні стоячи у воді, нахилившись уперед. Поворот голови для вдиху 
починають, коли лівою рукою (за вдиху з цієї сторони) закінчують рух під 
водою біля лівого стегна і піднімають ліктем угору. Потім руку проносять 
кистю вперед, обличчя повертають у воду і видихають. Бажано привчати 
дітей повертати голову для вдиху як вправо, так і вліво. 

Якщо дитині важко поєднувати плавальні рухи з диханням, ми 
дозволяли їй плавати із затримкою дихання на вдиху. Це спрощена форма 
способу плавання, побудована на технічно правильній основі. 

Навчити дітей плавати на грудях у повній координації ‒ основне 
завдання роботи у групі дітей  сьомого року життя. 

По завершенню дослідно-експериментальної роботи нами були 
проведені тестування дітей із плавання за вимогами програм дошкільних 
закладів. Результати тестування показали, що ті діти, які займалися 
плаванням із молодшого дошкільного віку систематично, показували 
високі результати по завершенню навчання плавання у старшій групі. І 
навпаки, ті діти, які вперше прийшли в дошкільний заклад до старшої 
групи і розпочали навчання плавання з п'ятирічного віку, мали набагато 
нижчі результати у виконанні програмних завдань. Але ми помітили і те, 
що старші діти набагато швидше, ніж малюки, освоюються з водою, вони 
люблять заняття плаванням, добре наслідують своїх ровесників, які якісно 
засвоїли різні вправи з плавання Разом з тим, діти, які не пропускали 
занять плаванням, менше хворіли, ніж ті діти, які несистематично 
відвідували заняття ( і дошкільний заклад ) через різні причини. 
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ГИРЬОВИЙ СПОРТ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сьогодні, як ніколи, фізична культура та спорт відіграють ключову 

роль у житті мільйонів людей. Одним із видів, що сприяють розвитку 


