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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ЗАСОБАМИ 

АКВАФІТНЕСУ 
 

Анотація. В статті запропоновані засоби аквафітнесу для 
оптимізації процесу навчання плаванню студентів, для підвищення рівня 
розвитку рухових якостей. 

Ключові слова: початкове навчання плаванню, студенти, вправи 
аквафітнесу. 

 
Аннотация. В статье предложены средства аквафитнеса для 

оптимизации процесса обучения плаванию студентов. для повышения 
уровня развития двигательных качеств. 

Ключевые слова: начальное обучение плаванию, студенты, 
упражнения аквафитнеса. 

 
Annotation. The article suggests the means of aquafitness to optimize the 

learning process for students swimming. to improve the level of development of 
motor qualities. 

Key words: initial training in swimming, students, aquafitness, exercises in 
water for the development of strength, endurance.  

 
Невід’ємною частиною системи виховання студентів є фізичне 

виховання. Досягнення студентами фізичної досконалості та підготовка їх до 
плідної праці – мета і задачі фізичного виховання у вищому навчальному 
закладі. 

Плавання є обов′язковим видом вправ, якому повинні бути навчені 
студенти, за період їх навчання у вузі. Це визначається великим оздоровчим, 
прикладним і спортивним значенням плавання. Але багато молодих людей 
зовсім не вміють плавати або пересуваються в воді, виконуючи багато зайвих 
рухів. Особливе значення має якісне та своєчасне навчання плаванню 
студентів. 

У сучасній літературі з фізичного виховання є багато відомостей з 
питань теорії і методики навчання плаванню. Але питання методики 
початкового навчання плаванню дорослого населення, не отримали ще 
достатньо повного обгрунтування. 

У процесі навчання плаванню студенти стикаються з низкою труднощей. 
Це і водобоязнь, і незвичне середовище вода, і монотонність рухів в процесі 
навчання, і недостатній рівень розвитку рухових якостей у деяких студентів.  

Плавання завжди було популярним видом спорту. Плавання один з тих 
видів спорту, який практично не має протипоказань, але зате має величезну 
користь. Плаванням можуть займатися люди будь-якого віку і статі. Під час 
плавання відбувається поліпшення роботи практично всіх внутрішніх органів та 
систем організму. Крім того, плавання дозволяє розслабитися, знімає стрес, 
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підвищує еластичність шкіри. При плаванні опір води відіграє роль масажиста, 
«опрацьовує» всі м'язи тіла. 

Всі знають, що вода є джерело життя. Сама людина на 80% 
складається з цієї рідини. До того ж з моменту зачаття людина занурена в 
воду, проводячи там 9 місяців свого життя. Саме тому у кожної людини з 
народження є до неї схильність.  

Для прискорення процесу навчання плаванню та його оптимізації можна 
використовувати вправи, що застосовуються в інших плавальних дисциплінах. 
Це і вправи аквафітнесу, і стрибки в воду, і вправи на затримку дихання з 
підводного спорту і синхронного плавання, і елементи водного поло, і просто 
рухливі ігри на воді. Вправи аквафітнесу допомагають в освоєнні з водним 
середовищем, в навчанні плаванню, розвитку фізичних якостей. 

Як і плавання, аквафітнес є одним з найдоступніших і корисних видів 
фізичної активності. Фахівці рекомендують займатися аквафітнесом практично 
всім незалежно від віку і стану здоров'я. Цей вид фізичної активності допоможе 
зміцнити здоров'я, а також попередити і впоратися з безліччю захворювань. 

До того ж аквафітнес приносить більше користі організму, ніж заняття 
різними видами спорту на суші. На додаток до позитивного впливу фізичних 
навантажень на тіло, сама водне середовище надає благодійний вплив на наш 
організм. Ефект від вправ посилюється в два рази. 

Аквафітнес – вид фізичної активності з древньою історією. Перша 
згадка про водні вправи пов'язують з Давнім Китаєм, в якому учні ченців, які 
бажали професійно навчитися мистецтву єдиноборств, тренували в воді силу, 
точність і чіткість нанесення ударів противнику. Але широке поширення 
аквафітнес отримав лише в минулому столітті в США, коли тренування в воді 
стали використовуватися професійними спортсменами. Історія розвитку 
аквааеробіки (аквафітнесу) в Україні пов'язана з широкою пропагандою в 
СРСР здоров'я, занять спортом і, зокрема, плаванням. Водна гімнастика 
призначалася лікарями як оздоровчий і загальнозміцнюючий засіб. 

Аквафітнес (аквааеробіка) – це цілий комплекс вправ з високим 
аеробним навантаженням, що виконуються в воді. Ефективність вправ у воді 
набагато вище, тому що задіяні всі групи м'язів. На заняттях з аквафітнесу 
відбувається тренування всіх м'язів, за рахунок сильного опору води; 
ефективно спалюється зайва вага, зміцнюється серцевий м'яз, збільшується 
об'єм легенів і поліпшується обмін речовин. 

Залежно від стану здоров'я, віку і рівня фізичної підготовки, вправи 
можуть бути різного ступеня складності і інтенсивності. Для занять 
аквааеробікою часто використовується додатковий інвентар – спеціальні 
пояси, рукавички, гантелі, обтяження, аквастеп, м'які плаваючі палиці і так 
далі. Аквааеробікою можуть займатися люди, які не вміють плавати, так як 
заняття можуть проводитися в неглибокій частині басейну. 

Аквафітнес – має безліч різновидів: акваджоггінг, водна ходьба, водні 
стрибки, акваденс, аквааеробіка, аквастретчінг, акватай, аквастеп, 
аквапілатес, аквабілдінг, гідроатлетизм, силові водні тренування, вправи на 
водних тренажерах, акватрейнінг тощо. І всі ці засоби можна використовувати 
при навчанні плаванню і для освоєння з водним середовищем для тих 
студентів, що не вміють плавати, і для розвитку рухових якостей. 
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Існують види аквафітнесу, які з'явилися в результаті поєднання ще 
деяких видів тренувань, що проходять не в воді: 

аквапілатес – статичні вправи на витривалість м'язів; 
аквастретчінг – вправи на розтяжку і зміцнення м'язів; 
акватай – енергійні вправи з елементами рухів східних єдиноборств; 
аквастеп – вправи на середній воді зі спеціальною степ-платформою 

(аквастеппер); 
вправи на водних тренажерах – більшість тренажерів виглядають як 

звичайні тренажери в спортзалі, але замість вантажів використовується опір 
води. 

В аквааеробіці розрізняють чотири основних напрямки – це оздоровча 
аквааеробіка, спортивна, прикладна і лікувальна. 

Під оздоровчою аквааеробікою мається на увазі загальне зміцнення 
здоров'я, зняття психоемоційного напруження, оптимізацію фізичного 
навантаження. Заняття у воді також мають гартувальний ефект, допомагають 
організму краще справлятися зі стресом і підвищують працездатність. 

Спортивна аквааеробіка. Цей напрямок все частіше використовується в 
якості супутніх тренувань під час підготовки професійних спортсменів.  

Прикладний напрямок. Використовується для забезпечення 
психофізичної готовності людей, які зайняті в тій чи іншій діяльності. Людям 
після монотонної або важкої роботи необхідна емоційна зарядка, яку і надає 
цей вид аквааеробіки. 

Лікувальна. Цей вид застосовується в лікуванні ожиріння, як інструмент 
для підвищення і поліпшення життєвого тонусу, а також для відновлення 
працездатності. 

Комплекси вправ аквафітнесу спеціально пристосовані до води. У 
водному просторі знижується дія сили тяжіння, опір її в 12 разів вище опору 
повітря. 

Крім цього, аквафітнес також може виступати в ролі антидепресанту: 
рухи в воді уповільнені через її високий опір, це заспокоює, в тілі відчувається 
легкість і невагомість. Рухи стають плавними; тренується вестибулярний 
апарат і координація рухів. 

Не всім відомо, що заняття аквафітнесом розвивають витривалість, 
адже опираючись товщі води при русі, м'язи отримують значне навантаження, 
порівняно з використанням обважнювачів і гантелей. Але при цьому після 
занять м'язових болів і поту практично не спостерігається. При заняттях 
аквааеробікою відсутній ризик травматизму, при цьому навантаження в кілька 
разів більше, ніж в «сухопутних» видах фітнесу. Силові вправи в воді з 
гантелями використовують для розвитку сили, для підвищення м’язового 
тонусу. Аквашейпінг це комплекс спортивних вправ, під час виконання яких 
задіюється спеціальний інвентар (гумові гантелі, аквапояс, нудли). 

Нудли це спеціальні гнучкі палиці, за допомогою яких можна 
урізноманітнити вправи у воді і вони допомагають утримувати рівновагу на 
воді. Цей інвентар використовується, як і для тренування м'язів преса, так і 
для м'язів рук і спини. 

Плавання є відмінним видом спорту, за допомогою якого можна не 
тільки поліпшити фізичний стан організму, але і поліпшити роботу дихальної 
системи. Вправи на дихання при навчанні плаванню займають «левову 
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частку» всього процесу навчання. Важливо навчити студентів правильній 
техніці дихання при виконанні плавальних вправ. Дихальна гімнастика 
допомагає в цьому. 

В аквааеробіці, в прямому її значенні, виконуються звичайні аеробні 
вправи, але в воді. Для подібних занять рівень води повинен приховувати 
майже все тіло, тобто доходити до шиї. Всі рухи виконуються з подоланням 
опору води. Танцювальні рухи під водою можна вибрати улюблений 
танцювальний стиль, окремі елементи різних танців, і рухатись у воді. 

М’язи будуть мати достатнє фізичне навантаження, але і буде 
достатньо часу для відновлення сил.  

Ні у кого, напевно, не викликає сумнів той факт, що від стану хребта 
безпосередньо залежить здоров'я людини. Для хребта дуже корисні вправи, в 
яких задіяні великі м'язи черевного преса, спини, адже саме за їх рахунок 
тримається весь м'язовий корсет. Аквааеробіка, користь якої не викликає 
сумнівів, є добрим помічником в знятті фізичного та психологічного 
напруження, в підтримці відмінного здоров'я і настрою та прискоренні 
навчання плаванню. 

Аквафітес дає можливість урізноманітнити вправи при навчанні 
плаванню. Музичний супровід сприяє підняттю настрою у студентів, їх 
мотивації до занять, і знімає психоемоційне напруження при виконанні 
незвичних рухів. Вправи аквафітнеса активно використовуються при вирішенні 
завдань на освоєння з водним середовищем студентів, які не вміють плавати і 
бояться води. Крім того, за допомогою аквафітнесу можна підвищувати рівень 
розвитку фізичних якостей у студентів. Це і поліпшення координаційних 
можливостей, і підвищення сили м'язів преса, спини, ніг, рук; і розвиток 
витривалості 
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