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Згідно із традиційними уявленнями серед основних навичок повинне бути
оволодіння студентами системою рухових умінь і навиків із плавання.
З метою об’єктивізації ефективності системи навчання плавання студентів
закладів вищої освіти та вивчення динаміки індивідуальних показників
підготовленості вважаємо за доцільне пошук шляхів удосконалення
щодо питань контролю цього процесу. Мета: встановити пріоритетність
засобів контролю підготовленості в системі навчання плавання для
студентів закладів вищої освіти на різних рівнях володіння навичками
плавання. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової
та методичної літератури, аналіз документальних матеріалів, експертне
опитування, методи математичної статистики. До експертного опитування
(травень – серпень 2020 р.) було залучено 18 фахівців (середній стаж
18,6 років). Результати. Уперше розглянуто питання диференціації
засобів контролю за плавальною підготовленістю студентів під час
їхнього навчання у ЗВО в межах реалізації системи навчання плаванню.
Встановлено можливість збільшення числа тестів (контрольних вправ)
із підвищенням рівня володіння студентами навичками плавання, щодо
стандартизованої частини наявні відмінності. На кожному із рівнів
володіння студентами навичками плавання визначені такі пріоритетні
засоби контролю: І (не вміють плавати) – «плавання з допоміжними
засобами 25 м»; ІІ («тримаються на воді») – «плавання (подолання
дистанції) 25 м», «плавання з допоміжними засобами 25 м», «плавання з
допоміжними засобами 50 м»; ІІІ (плавають із допоміжними засобами) –
«плавання (подолання дистанції) 25 м», «плавання з допоміжними
засобами 25 м», «плавання з допоміжними засобами 50 м»; ІV (плавають
одним зі стилів) – «плавання (подолання дистанції) 50 м», «плавання
одним стилем», «плавання (подолання дистанції) 25 м»; на V (плавають
різними стилями) та VІ (якісно володіють навичками плавання) рівнях –
демонстрація техніки плавання різними стилями «брас», «кроль», «кроль
на спині», «батерфляй».
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According to traditional opinions, that confirmed over a long period of practical
and scientific search, among the basic skills of students must be the mastering
by system of motor and swimming skills. In order to objectify the effectiveness
of the swimming teaching system for students of higher education institutions
and to study the dynamics of individual preparedness indicators, we consider
it appropriate to find ways to improve the control of this process. Purpose:
to establish the priority of control means of preparedness in the swimming
teaching system for students of higher education institutions with different
levels of swimming skills. Methods: theoretical analysis and generalization
of scientific and methodical data, analysis of documentary materials, expert
survey, methods of mathematical statistics. The expert survey (May-August
2020) involved 18 specialists (average experience 18.6 years). Results. For
the first time was considered the issue of differentiation control means for
swimming preparedness of students during their education in the high education
institutions within the implementation of the swimming teaching system. It was
established the possibility of increasing the number of tests (control exercises)
with improvement the level of students’ swimming skills, while there are
differences in the standardized part. At each of the students’ swimming skills
levels, the following priority means of control have been identified: I (cannot
swim) – “swimming at 25m with aids”; II (“kept on the water”) – “swimming
(overcoming the distance) at 25m”, “swimming at 25mwith aids”, “swimming
at 50m with aids”; III (swim with aids) – “swimming (overcoming the distance)
at 25m”, “swimming at 25m with aids”, “swimming at 50m with aids”;
IV (swim in one of the styles) – “swimming (overcoming the distance) at 50m”,
“swimming in one style”, “swimming (overcoming the distance) at 25m”;
at V (swim in different styles) and VI (have qualitatively swimming
skills) levels – demonstration of swimming techniques in different styles
“breaststroke”, “freestyle”, “backstroke”, “butterfly”.

Постановка проблеми. Розвиток і становлення
особистості відбувається в період навчання в закладах вищої освіти (ЗВО), коли формуються найбільш
важливі життєві та професійно-визначальні компененції [2; 4; 8; 11]. Їхній зміст визначається нормативними потребами здорового способу життя,
історичними уявленнями про гармонійно розвинуту
особистість [5; 6; 9]. Згідно із традиційними уявленнями серед таких є оволодіння студентами системою рухових умінь і навиків із плавання [7; 10].
Зв’язок роботи з науковими темами та планами. Дослідження виконане згідно з темою 3.3

«Теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення» зведеного
плану науково-дослідної роботи Львівського
державного університету фізичної культури на
2017–2020 рр.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні наявна достатньо велика кількість науково-методичних підходів до навчання плавання
та розв’язання різних науково-практичних завдань
цього процесу серед студентської молоді [12–14].
Змістове наповнення наукових праць окремих
авторів здебільшого спрямоване на вивчення осо-
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бливостей навчання плавання, випереджувального
та пришвидшеного навчання плавання, навчання
студентів спеціальних медичних груп, методик
подолання водобоязні, варіативності засобів плавальної підготовки студентів тощо [1; 3; 6; 10; 15].
Водночас з огляду на чіткі пріоритети, покладені в основу процесу фізичного виховання студентської молоді, обов’язковим є оволодіння
ними системою прикладних умінь і навичок.
З метою об’єктивізації ефективності системи
навчання плавання студентів ЗВО та вивчення
динаміки індивідуальних показників підготовленості вважаємо за доцільне звернутися до наукового вивчення пошуку шляхів удосконалення
контролю цього процесу.
Мета дослідження – встановити пріоритетність
засобів контролю підготовленості в системі навчання
плавання для студентів закладів вищої освіти на різних рівнях володіння навичками плавання.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури,
аналіз документальних матеріалів, експертне опитування, методи математичної статистики.
Організація. До експертного опитування (травень – серпень 2020 р.) було залучено 18 фахівців. За кваліфікаційними характеристиками до
групи експертів ми включили колишніх діючих
спортсменів високого рівня майстерності (Заслужені майстри спорту України) та майстрів спорту
України з плавання, які зараз викладають у закладах вищої освіти, юнацьких дитячо-спортивних
школах у секціях із плавання та мають значний
стаж роботи викладачем і тренером із плавання. Із
загального числа респондентів двоє мали звання
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Заслужений майстер спорту України з плавання,
10 – майстер спорту України з плавання та двоє –
кандидата в майстри спорту України з плавання.
За кваліфікаційною характеристикою з-поміж
респондентів було 9 заслужених тренерів України
з плавання, 9 тренерів із вищою категорією, двоє
з першою й один із другою тренерською категорією. Показники стажу професійної діяльності
викладачем (тренером) коливалися в достатньо
великих межах від 2 до 42 років, проте середній
становив 18,6±11,0 років.
Результати дослідження та їх обговорення.
З метою об’єктивізації ефективності запропонованої нами системи навчання плавання студентів
ЗВО та вивчення динаміки індивідуалізованих
показників підготовленості ми звернулися по
допомогу щодо пошуку шляхів удосконалення
контролю цього процесу до експертів.
Контроль як чинник планування самого процесу навчання є обов’язковим елементом. Він є
невід’ємною складовою частиною системного
підходу до процесів і явищ, які відбуваються в
суспільстві та на окремих ієрархічних рівнях,
зокрема навчання плавання студентів ЗВО.
У межах блоку запитань до експертів ми запропонували 26 контрольних вправ (тестів) суто для
визначення плавальної підготовленості. Завдання
експертів – запропонувати для кожного рівня володіння студентами навичками плавання свій набір
інформативних і доступних засобів контролю.
На першому рівні («не вмію плавати»), за пропозиціями експертів, до контролю плавальної підготовленості рекомендовано включити не більше
дванадцяти тестів (контрольних вправ) (рис. 1).
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Рис. 1. Ранжування засобів контролю для групи студентів,
що не вміють плавати:

1 – плавання з допоміжними засобами 25 м; 2 – занурення (с); 3 – плавання (подолання
дистанції) 25 м; 4 – демонстрація техніки старту з води; 5 – демонстрація техніки старту з
тумби; 6 – плавання з допоміжними засобами 50 м; 7 – плавання (подолання дистанції) 50 м;
8 – плавання з допоміжними засобами 100 м; 9 – пірнання на дистанцію (м);
10 – комплексне плавання 4 х 25 м; 11 – демонстрація техніки «кроль»;
12 – демонстрація техніки «брас»
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(тих, які перебувають на першому рівні володіння
навичками плавання). Це водночас засвідчує, що
можливість і кількість засобів контролю плавальної підготовленості для них є суттєво обмеженою.
Зі зміною рівня плавальної підготовленості на
другому рівні («тримаюся на воді») певних змін
зазнали і рекомендації експертів щодо контролю
та використання певних засобів (рис. 2).
Загалом експерти запропонували 16 із 26 тестів
(контрольних вправ). Зазначимо, що підтримка у
них була меншою, ніж у попередньому випадку.
Проте уже три тести (контрольні вправи) отримали від 33,33 до 38,89% голосів експертів. Це
«плавання (подолання дистанції) 25м », «плавання з допоміжними засобами 25 м» і «плавання
з допоміжними засобами 50 м».
Дещо меншу підтримку експертів отримали
такі тести (контрольні вправи), як «занурення (с);
«плавання (подолання дистанції) 50 м»; «демонстрація техніки «кроль на спині»» (16,67–22,22%
респондентів). Інші тести (контрольні вправи)
мали мінімальну підтримку на рівні 5,56–11,11%.
Це такі, як «плавання з допоміжними засобами
100 м», «пірнання на дистанцію (м)», «плавання
одним стилем», «плавання різними стилями»,
«демонстрація техніки «кроль»», «демонстрація
техніки «брас»», «демонстрація техніки «батерфляй»», «демонстрація техніки старту з води»,
«демонстрація техніки старту з тумби», «демонстрація техніки відкритих поворотів».
Виявлене дає підстави стверджувати, що здебільшого експерти, які мають досвід тривалої
роботи зі спортсменами-початківцями та студен-
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Зрозуміло, що у виборі зазначених засобів
контролю плавальної підготовленості експерти
орієнтувалися не на початковий рівень, який
об’єктивно відсутній, а на ті вміння, що будуть
набуті студентами в ході навчання плавання.
Беззаперечним інформативних засобом у системі контролю студентів, котрі перебувають на
першому рівні володіння навичками плавання,
визначено «плавання з допоміжними засобами
25 м». Цей варіант підтримали 72,22% експертів.
З-поміж усіх інших варіантів засобів контролю
на другому місці (за визначений рейтингом) опинилася контрольна вправа «занурення» (27,78%
експертів) і з незначним відставанням «плавання
(подолання дистанції) 25 м» (22,22% експертів).
Інші тести (контрольні вправи) отримали значно
меншу підтримку експертів. По 11,11% експертів
зазначили, що контроль за плавальною підготовленістю студентів ЗВО на першому рівні володіння навичками плавання можна здійснювати за
допомогою «демонстрації техніки старту з води»;
«демонстрації техніки старту з тумби» та «плавання з допоміжними засобами 50 м».
Лише по одному експерту (5,56%) вказали на
можливість застосування низки інших засобів
контролю, зокрема таких, як «плавання (подолання
дистанції) 50 м», «плавання з допоміжними засобами 100 м», «пірнання на дистанцію (м)», «комплексне плавання 4 х 25 м», «демонстрація техніки
«кроль»» і «демонстрація техніки «брас»».
Виявлене дає підстави стверджувати, що в експертів не сформована єдина думка щодо об’єктивних критеріїв контролю студентів-початківців
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Рис. 2. Ранжування засобів контролю
для групи студентів, що «тримаються на воді»:

1 – плавання (подолання дистанції) 25 м; 2 – плавання з допоміжними засобами 25 м;
3 – плавання з допоміжними засобами 50 м; 4 – занурення (с); 5 – плавання (подолання
дистанції) 50 м; 6 – демонстрація техніки «кроль на спині»; 7 – плавання з допоміжними
засобами 100 м; 8 – пірнання на дистанцію (м); 9 – плавання одним стилем; 10 – плавання
різними стилями; 11 – демонстрація техніки «кроль»; 12 – демонстрація техніки «брас»;
13 – демонстрація техніки «батерфляй»; 14 – демонстрація техніки старту з води; 15 –
демонстрація техніки старту з тумби; 16 – демонстрація техніки відкритих поворотів
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пертів. Серед них такі: «плавання (подолання
дистанції) 50 м», «плавання з допоміжними засобами 100 м», «занурення (с)», «демонстрація техніки «кроль»», «демонстрація техніки «брас»» і
«демонстрація техніки «кроль на спині»».
Найменшу підтримку (5,56–11,11% експертів)
отримало десять засобів контролю («плавання
(подолання дистанції) 100 м», «демонстрація
техніки «батерфляй»», «демонстрація техніки
старту з води», «плавання 12 хв.», «пірнання на
дистанцію (м)», «плавання одним стилем», «плавання різними стилями», «плавання комплексом
4 х 100 м», «демонстрація техніки старту з тумби»,
«демонстрація техніки відкритих поворотів»).
Встановлені дані для третього рівня володіння
студентами навичками плавання («плавають із
допоміжними засобами») вказують, що цій категорії
студентів властива значна варіативність щодо засобів контролю. Відсутність виражених пріоритетів
у пошуку інформативних та об’єктивних засобів
контролю плавальної підготовленості, за підсумками експертного опитування, дає підстави для їх
варіативного використання й орієнтації на індивідуальні особливості контингенту студентів цієї групи.
На наступному рівні володіння студентами
навичками плавання («плавають одним зі стилів») спостерігається подальше збільшення кількості засобів, що можуть бути використані для
контролю (рис. 4).
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тами, на секційних заняттях із плавання не мали
потреби з’ясовувати плавальну підготовленість
студентів на цьому рівні володіння навичками
плавання. Тобто фактично нами вперше було підняте питання про необхідність оцінювання спеціальних умінь щодо плавання для студентів, які до
вступу до ЗВО не мали досвіду занять плаванням.
Схожу ситуацію ми спостерігали на третьому
рівні володіння навичками плавання («плавають
із допоміжними засобами») (рис. 3).
На цьому рівні володіння навичками системи
навчання плавання студентів ЗВО експерти запропонували ще більше розширити арсенал засобів
контролю, що підлягають використанню. Так, уже
19 із 26 тестів (контрольних вправ) були відзначені експертами у відповідях.
Підтримка окремих засобів контролю не перевищувала половини із залучених до опитування
експертів. Найвищі показники підтримки як
засобу контролю плавальної підготовленості студентів ЗВО на третьому рівні («плавають із допоміжними засобами») зафіксовано для «плавання
(подолання дистанції) 25 м», він становив 44,44%.
Ще два засоби отримали підтримку третини респондентів (по 33,33%) – це «плавання з допоміжними засобами 25 м» і «плавання з допоміжними
засобами 50 м».
Значна кількість тестів (контрольних вправ)
отримали підтримку з боку 16,67–22,22% екс-
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Рис. 3. Ранжування засобів контролю для групи студентів,
що плавають із допоміжними засобами:

1 – плавання (подолання дистанції) 25 м; 2 – плавання з допоміжними засобами 25 м;
3 – плавання з допоміжними засобами 50 м; 4 – плавання (подолання дистанції) 50 м;
5 – плавання з допоміжними засобами 100 м; 6 – занурення (с); 7 – демонстрація техніки
«кроль»; 8 – демонстрація техніки «брас»; 9 – демонстрація техніки «кроль на спині»;
10 – плавання (подолання дистанції) 100 м; 11 – демонстрація техніки «батерфляй»;
12 – демонстрація техніки старту з води; 13 – плавання 12 хв (тест Купера);
14 – пірнання на дистанцію (м); 15 – плавання одним стилем; 16 – плавання різними
стилями; 17 – плавання комплексом 4 х 100 м; 18 – демонстрація техніки старту з тумби;
19 – демонстрація техніки відкритих поворотів
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Дещо більшим блоком представлені засоби
контролю, що набрали підтримку третини експертів (33,33–38,89% від загальної кількості). Встановлення цієї групи згідно з рейтингом дає підстави
розглядати конкретні засоби як інформативні та
необхідні для контролю плавальної підготовленості студентів ЗВО на четвертому рівні володіння
навичками плавання. Водночас їх варто включати у
варіативний блок. У структурі контролю плавальної
підготовленості студентів ЗВО необхідно мати стандартизований блок (більш універсальний на дещо
менший набір) засобів контролю та варіативний
блок (більшу кількість із вищими можливостями
індивідуалізації набору) засобів контролю плавальної підготовленості студентів ЗВО. Таким чином,
до цієї групи увійшли такі засоби контролю: «плавання (подолання дистанції) 100 м», «демонстрація
техніки відкритих поворотів», «плавання з допоміжними засобами 50 м», «демонстрація техніки
«брас»», демонстрація техніки «кроль на спині»».
Близьку до мінімальної та мінімальну підтримку отримало ще 14 засобів контролю.
Така велика кількість з-поміж усіх зазначених
свідчить про те, що у роботі зі студентами відсутні стандарти.

94,44

Загалом експерти наголосили на можливості використовувати 24 із 26 тестів (контрольних вправ). Опираючись на утворений рейтинг
засобів контролю, відзначимо, що, на відміну від
попередніх рівнів, тут чітко визначена лідируюча
група. Для контролю плавальної підготовленості
студентів ЗВО на четвертому рівнів у межах реалізації системи навчання плавання експерти наполегливо рекомендують застосовувати «плавання
(подолання дистанції) 50 м». Зазначена контрольна
вправа набрала підтримку в 94,44% експертів.
Також високі показники та, відповідно, рекомендацію до застосування в навчально-виховному
процесі з фізичного виховання набули «плавання
одним зі стилів» – 77,78%, «плавання (подолання
дистанції) 25 м» (на час) – 61,11% і «занурення
(с)» – 50,00% від загальної кількості експертів.
Отримані результати вказують на певну одностайність експертів щодо зазначених тестів (контрольних вправ). Це дає змогу застосовувати їх
для з’ясування ступеня володіння студентами
навичками плавання та визначення ефективності
навчально-методичних підходів до реалізації
освітніх завдань із навчання студентів ЗВО плавання у межах авторської системи.
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Рис. 4. Ранжування засобів контролю для групи студентів,
що плавають одним зі стилів:

1 – плавання (подолання дистанції) 50 м; 2 – плавання одним стилем; 3 – плавання (подолання
дистанції) 25 м; 4 – занурення (с); 5 – плавання з допоміжними засобами 100 м; 6 – плавання
(подолання дистанції) 100 м; 7 – демонстрація техніки відкритих поворотів; 8 – плавання
з допоміжними засобами 50 м; 9 – демонстрація техніки «брас»; 10 – демонстрація техніки
«кроль на спині»; 11 – плавання (подолання дистанції) 200 м; 12 – плавання 12 хв (тест
Купера); 13 – демонстрація техніки «кроль»; 14 – демонстрація техніки старту з води;
15 – демонстрація техніки старту з тумби; 16 – пірнання на дистанцію (м);
17 – демонстрація техніки «батерфляй»; 18 – плавання (подолання дистанції) 400 м;
19 – плавання з допоміжними засобами 25 м; 20 – плавання різними стилями; 21 – комплексне
плавання 4 х 50 м; 22 – демонстрація техніки закритих поворотів (сальто); 23 – плавання
(подолання дистанції) 800 м; 24 – комплексне плавання 4 х 25 м
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100 м», «плавання 12 хв (тест Купера)», «демонстрація техніки старту з тумби», «демонстрація
техніки відкритих поворотів», «комплексне плавання 4 х 50 м», «демонстрація техніки старту з
води». Тобто до варіативного застосування в системі контролю плавальної підготовленості варто
включати ті засоби, що передбачають подолання
відносно тривалих за обсягом дистанцій, і ті, які
передбачають демонстрацію різних технік стилів
плавання. Виявлене розширює діапазон індивідуального вибору засобів контролю, передбачений нами в межах системи навчання студентів
плавання. Опираючись на рекомендації наукової
та методичної літератури, програмно-нормативних документів, пропонуємо в межах варіативної
частини контролю (за вибором студентів) залучити до 50% засобів з усієї батареї тестів щодо
плавальної підготовленості. Зрозуміло, що із підвищенням наявного рівня навичок кількість таких
засобів буде збільшуватися, і вони матимуть більш
спеціалізований зміст.
Також зупинимо увагу на тих засобах, які
набрали від 33,33 до 38,89% підтримки експертів.
Ці показники дають змогу рекомендувати потрапляння зазначених засобів контролю до групи
варіативного вибору студентів. Фактично усі із
запропонованих в опитуванні засобів контролю
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Дещо більш ґрунтовними є рекомендації залучених експертів для п’ятого рівня володіння студентами навичками плавання («плавають різними
стилями») (рис. 5).
Поруч із загальною значною частиною засобів контролю, пропонованих експертами для оцінювання плавальної підготовленості студентів
ЗВО на цьому рівні системи навчання плавання
(24 з 26 тестів (контрольних вправ)) розподіл на
основні та додаткові є більш вираженим. З-поміж усього переліку засобів контролю дев’ять
набрали 50 та більше відсотків підтримки експертів. До групи найбільш рекомендованих належать:
«демонстрація техніки «брас»», «демонстрація
техніки «кроль»»; «демонстрація техніки «кроль
на спині»» та «демонстрація техніки «батерфляй»»
(66,67–72,22% експертів). Можна спостерігати зміщення акцентів на п’ятому рівні володіння навичками плавання. Тобто із підвищенням рівня володіння студентами навичками плавання паралельно
підвищуються вимоги не до функціональних можливостей щодо подолання дистанцій, а до техніки
виконання та спеціалізованих систем рухів.
Також значна часина засобів контролю набрала
підтримку в половини експертів (44,44–55,56%
респондентів). З-поміж них: «плавання (подолання
дистанції) 50 м», «плавання (подолання дистанції)
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Рис. 5. Ранжування засобів контролю для групи студентів,
що плавають різними стилями:

1 – демонстрація техніки «брас»; 2 – демонстрація техніки «кроль»; 3 – демонстрація
техніки «кроль на спині»; 4 – демонстрація техніки «батерфляй»; 5 – плавання (подолання
дистанції) 50 м; 6 – плавання (подолання дистанції) 100 м; 7 – плавання 12 хв (тест Купера);
8 – демонстрація техніки старту з тумби; 9 – демонстрація техніки відкритих поворотів;
10 – комплексне плавання 4 х 50 м; 11 – демонстрація техніки старту з води; 12 – пірнання на
дистанцію (м); 13 – занурення (с); 14 – плавання різними стилями; 15 – демонстрація техніки
закритих поворотів (сальто); 16 – плавання (подолання дистанції) 25 м; 17 – плавання одним
стилем; 18 – комплексне плавання 4 х 25 м; 19 – плавання (подолання дистанції) 200 м;
20 – плавання (подолання дистанції) 400 м; 21 – комплексне плавання 4 х 100 м;
22 – плавання (подолання дистанції) 800 м; 23 – плавання з допоміжними засобами 100 м;
24 – плавання (подолання дистанції) понад 800 м
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три з них за рейтингом, на наш погляд,заслуговують на більш детальний розгляд.
Перша група представлена тими засобами,
що підтримані більшістю та половиною експертів (50,00–55,56% загальної кількості). До
цієї групи засобів належать: «демонстрація техніки «кроль»», «демонстрація техніки «брас»»,
«демонстрація техніки «кроль на спині»», «демонстрація техніки «батерфляй»», «демонстрація техніки старту з тумби».
Друга, також достатньо представницька група
засобів отримала підтримку 44,44% експертів.
Таких тестів (контрольних вправ), які можуть
бути представлені у варіативній частині елементу
контролю системи навчання студентів ЗВО плавання, налічується п’ять. Серед них: «плавання
(подолання дистанції) 100 м»; «плавання 12 хв
(тест Купера)»; «пірнання на дистанцію (м)»;
«комплексне плавання 4 х 50 м»; «демонстрація
техніки закритих поворотів (сальто)». Як і на
попередньому рівні, у цій групі наявне представлення засобів контролю, спрямованих на визначення функціональних можливостей щодо забезпечення специфічної роботи на різних дистанціях
у плаванні. Окрім цього, у цій частині засобів
контролю проглядаються акценти на визначення
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взяті з наукової та методичної літератури. Проте,
враховуючи, що питання контролю плавальної
підготовленості студентів ЗВО в зазначеному
науковому ракурсі піднімається вперше, більш
детально розглянемо їх. Отже, близько третини
експертів не виключають можливості проводити контроль плавальної підготовленості студентів ЗВО, її динаміки за такими тестами (контрольними вправами): «пірнання на дистанцію
(м)», «занурення (с)», «плавання різними стилями», «демонстрація техніки закритих поворотів (сальто)», «плавання (подолання дистанції)
25 м», «плавання одним стилем». Зауважимо, що
зазначений перелік відібрано суто для студентів,
які перебувають на п’ятому рівні володіння навичками плавання (плавають різними стилями). Для
решти зазначених експертами засобів контролю
спостерігається незначна підтримка.
На завершальному рівні володіння навичками
плавання системи навчання студентів ЗВО плавання (шостий – «якісно володіють навичками
плавання») експерти зазначили, що усі із запропонованих у бланку опитування засобів можуть бути
використані для контролю (рис. 6).
Водночас експертами достатньо чітко виокремлено чотири групи засобів контролю. Перші
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Рис. 6. Ранжування засобів контролю для групи студентів,
що якісно володіють навичками плавання:

1 – демонстрація техніки «кроль»; 2 – демонстрація техніки «брас»; 3 – демонстрація
техніки «кроль на спині»; 4 – демонстрація техніки «батерфляй»; 5 – демонстрація техніки
старту з тумби; 6 – плавання (подолання дистанції) 100 м; 7 – плавання 12 хв (тест Купера);
8 – пірнання на дистанцію (м); 9 – комплексне плавання 4 х 50 м; 10 – демонстрація техніки
закритих поворотів (сальто); 11 – плавання (подолання дистанції) 50 м; 12 – плавання
(подолання дистанції) 200 м; 13 – плавання (подолання дистанції) 400 м; 14 – плавання
(подолання дистанції) 800 м; 15 – демонстрація техніки старту з води; 16 – демонстрація
техніки відкритих поворотів; 17 – занурення (с); 18 – плавання різними стилями;
19 – комплексне плавання 4 х 25 м; 20 – комплексне плавання 4 х 100 м; 21 – плавання
(подолання дистанції) 25 м; 22 – плавання (подолання дистанції) понад 800 м;
23 – плавання одним стилем; 24 – плавання з допоміжними засобами 100 м;
25 – плавання з допоміжними засобами 25 м; 26 – плавання з допоміжними засобами 50 м
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роботи за умов поєднання різних систем рухів
(стилів плавання).
Завершальна група засобів контролю, на яку б
ми хотіли звернути увагу, представлена тими, що
отримали підтримку близько третини експертів
(33,33–38,89%). Серед них визначено такі засоби
контролю: «плавання (подолання дистанції)
50 м», «плавання (подолання дистанції) 200 м»,
«плавання (подолання дистанції) 400 м», «плавання (подолання дистанції) 800 м», «демонстрація техніки старту з води», «демонстрація техніки
відкритих поворотів», «занурення (с)», «плавання
різними стилями». Вони здебільшого покликані
встановити рівень спеціальних компетенцій студентів на «довгих» дистанціях. Тобто основний
акцент зроблений на загальній витривалості та
неспецифічних рухових діях (повороти, старт)
тощо. Представлення інших засобів контролю
вважаємо можливим епізодично та для уникнення
певної монотонії.
Висновки. Уперше розглянуто питання диференціації засобів контролю за плавальною підготовленістю студентів під час їхнього навчання
у ЗВО в межах реалізації системи навчання плаванню. Встановлено можливість збільшення

числа тестів (контрольних вправ) із підвищенням
рівня володіння студентами навичками плавання,
щодо стандартизованої частини наявні відмінності. На кожному із рівнів володіння студентами
навичками плавання визначені такі пріоритетні
засоби контролю: І (не вміють плавати) – «плавання з допоміжними засобами 25 м»; ІІ («тримаються на воді») – «плавання (подолання дистанції)
25 м», «плавання з допоміжними засобами 25 м»,
«плавання з допоміжними засобами 50 м»;
ІІІ (плавають із допоміжними засобами) – «плавання
(подолання дистанції) 25 м», «плавання з допоміжними засобами 25 м», «плавання з допоміжними
засобами 50 м»; ІV (плавають одним зі стилів) –
«плавання (подолання дистанції) 50м», «плавання
одним стилем», «плавання (подолання дистанції)
25 м»; на V (плавають різними стилями) та VІ (якісно
володіють навичками плавання) рівнях – демонстрація техніки плавання різними стилями «брас»,
«кроль», «кроль на спині», «батерфляй».
Перспективи подальших розвідок у цьому
напрямкі передбачають формування й експериментальну перевірку комплексів тестів для кожного з рівнів володіння студентами ЗВО навичками плавання.
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