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Анатомо-морфологічні особливості кваліфікованих 

ватерполістів в залежності від ігрового амплуа
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Анотації:
Мета: проаналізувати анатомо-
морфологічні особливості кваліфі-
кованих ватерполістів в залежнос-
ті від ігрового амплуа. Матеріал: 
обстежена група складалася з 41 
спортсмена. Оцінка рівня фізичного 
розвитку ватерполістів здійснюва-
лась за показниками розмірів тіла, 
маси тіла, екскурсії грудної клітки, 
життєвої ємності легень, сили кисті. 
Результати: Встановлено, що цен-
тральні нападаючі – могутні гравці 
зі значною м'язовою масою. У них 
виокремлюються такі показники: до-
вжина руки (22%), довжина гомілки 
(11%), довжина стопи (7%), ширина 
плечей (10%) і життєва ємність ле-
генів (11%). Центральні захисники – 
високі, жилаві спортсмени, характер-
ною рисою яких є довгі кінцівки. У них 
виокремлюється особлива роль по-
казника довжини руки (частина якого 
складає 34 %) і життєва ємність ле-
генів (10%). Півзахисники чи рухливі 
нападаючі – гравці середнього росту 
і за основними антропометричними 
показниками поступаються гравцям 
інших амплуа, але переважають їх 
у значеннях показника життєвої єм-
ності легенів. Висновки: отримані 
результати пов'язані з функціями, що 
виконують спортсмени на полі.

Попрошаев А.В., Чумаков О.В. Анатомо 
–морфологические особенности квали-
фицированных ватерполистов в зави-
симости от игрового амплуа. Цель: про-
анализировать анатомо–морфологические 
особенности квалифицированных ватерпо-
листов в зависимости от игрового амплуа. 
Материал: обследована группа состояла из 
41 спортсмена. Оценка уровня физического 
развития ватерполистов осуществлялась по 
показателям размеров тела, массы тела, экс-
курсии грудной клетки, жизненной емкости 
легких, силы кисти. Результаты: установле-
но, что центральные нападающие – мощные 
игроки со значительной мышечной массой. 
У них выделяются следующие показатели: 
длина руки (22%), длина голени (11%), длина 
стопы (7%), ширина плеч (10%) и жизненная 
емкость легких (11%). Центральные защит-
ники – высокие, жилистые спортсмены, ха-
рактерной чертой которых являются длин-
ные конечности. У них выделяется особая 
роль показателя длины руки (часть которой 
составляет 34 %) и жизненная емкость лег-
ких (10%). Полузащитники или подвижные 
нападающие – игроки среднего роста и по 
основным антропометрическим показателям 
уступают игрокам других амплуа, но превос-
ходят их в значениях показателя жизненной 
емкости легких. Выводы: полученные ре-
зультаты связаны с функциями, которые вы-
полняют спортсмены на поле.

Poproshaev O. V., Chumakov O. V. 
Anatomic–morphological features 
of qualified water polo players 
depending on game role. Purpose: to 
analyze the anatomic–morphological 
features of qualified water polo players 
depending on game role. Material: the 
study group consisted of 41 athlete. 
Assessing the level of physical 
development was carried out in terms 
of water polo in body size, body weight, 
chest excursion, lung capacity, power 
brush. Results: it was found that the 
central strikers – powerful players 
with significant muscle mass. They 
are the following indicators: length of 
the arm (22%), the length of the tibia 
(11%), foot length (7%), shoulder 
width (10%) and vital capacity (11%). 
Central defenders – tall, sinewy 
athletes, which is characterized by 
long limbs. They highlighted the 
special role of the indicator arm’s 
length (part of which is 34 %) and vital 
capacity (10%). Midfielders or moving 
forwards – players of medium height 
and basic anthropometric indicators 
inferior players other roles, but exceed 
them in the values of the indicator lung 
capacity. Conclusion: these results 
relate to the functions that do the 
athletes on the field.
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Вступ. 1

Подальше удосконалення системи підготовки 
Олімпійського резерву у водному поло неможливе без 
наукового обґрунтування всіх сторін тренувального 
процесу спортсменів включаючи питання анатомо-
морфологічних особливостей ватерполістів різного 
віку та кваліфікації в залежності від ігрового амплуа. 
Сучасний рівень розвитку водного поло, передбачає 
високі вимого, щодо фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості, зокрема гравців високої кваліфіка-
ції, та виявлення ведучих факторів, що у найбільшій 
мері впливають на досягнення високого спортивного 
результату. Оскільки функції гравців на полі під час 
ігрової та змагальної діяльності неоднакові та залеж-
но від вузької ігрової спеціалізації, мають свої особли-
вості, тому виявлення цих особливостей є актуальним 
питанням сьогодення. 

Значний внесок у вирішення даної проблеми зро-
били роботи В.Н. Платонова [4], В.Н.Чернова [7], 
Д.Ц.Карангозашвили [1], М.М.Рижака [5], Н.Ж. Бул-
гакової [3], Tsekouras Y.E., Kavouras S.A., Campagna A. 
[17], Webster M.J., Morris M.E., Galna B. [18], Wheeler 
K., Kefford T., Mosler A., Lebedew A., Lyons K. [19] та 
інших [6, 8-16]. Проте, велике коло питань залишається 
ще не вирішеним чи недостатньо вивченим.
© Попрошаєв О.В., Чумаков О.В. , 2013 
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Робота виконана за планом НДР кафедри фізично-
го виховання № 1 Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є з’ясування анатомо – морфоло-

гічних особливостей у кваліфікованих ватерполістів 
залежно від ігрового амплуа.

Для досягнення мети були визначені наступні за-
вдання:
1. Вивчити сучасний стан системи підготовки 

спортсменів у водному поло.
2. Дослідити анатомо-морфологічних особливостей у 

кваліфікованих ватерполістів залежно від ігрового 
амплуа (центральний захисник, центральний напа-
даючий, гравець середньої зони).
Для розв’язання поставлених завдань у роботі 

використовувалися загальноприйняті методи дослі-
дження:
1. Теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової, 

методичної та спеціальної літератури; 
2. Педагогічний експеримент з застосуванням ком-

плексу медико-фізіологічних та педагогічних 
контрольних процедур (антропометрія: оцінка 
рівня фізичного розвитку, фізіометрія: оцінка 
функціональних можливостей організму); 

3. Методи математичної статистики.
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Методика дослідження. Дослідження проводило-
ся в м. Харкові. Обстежена група складалася зі ква-
ліфікованих ватерполістів загальною чисельністю 
41 чоловік, що була представлена гравцями різного 
амплуа: 12 спортсменів мали амплуа центральних за-
хисників, 12 – центральних нападаючих і 17- гравців 
середньої зони (півзахисників чи рухливих нападаю-
чих). Усі кваліфіковані ватерполісти були кандидата-
ми в майстри спорту й виступали за збірні команди 
Харківської області та Харківської державної академії 
фізичної культури. 

Оцінка рівня фізичного розвитку ватерполістів 
здійснювалась за показниками повздовжніх розмірів 
тіла (довжина руки, передпліччя, кисті, довжина ноги, 
гомілки, ступні, довжина тіла і довжина тулуба), по-
перечних розмірів тіла (ширина плечей і тазу), маси 
тіла, екскурсії грудної клітки (ЕГК), життєвої ємності 
легень (ЖЄЛ) і сили кисті [2].

Результати дослідження. 
Оскільки функції гравців на полі під час ігрової 

та змагальної діяльності неоднакові та, залежно від 
вузької ігрової спеціалізації, мають свої особливості, 
ми за допомогою дискримінантного аналізу визначи-
ли найважливіші анатомо-морфологічних показники 
у кваліфікованих ватерполістів, залежно від ігрового 
амплуа.

 Згідно з результатами дискримінантного ана-
лізу, нами були побудовані діаграми значущості ана-
томо – морфологічних показників у кваліфікованих 
ватерполістів залежно від ігрового амплуа.

Аналіз розгорнутої діаграми значущості анатомо – 
морфологічних показників центральних захисників 
дозволив виокремити особливу роль показника до-
вжини руки (частина якого складає 34 %) і ЖЄЛ (10%) 
(рис. 1). Це пов'язано, у першу чергу, з тим, що цен-
тральний захисник протистоїть могутнім центральним 
нападаючим, і, щоб ефективно боротися з ними, пови-
нен мати перевагу в довжині рук, що дозволяє випе-
реджати центральних нападаючих у боротьбі за м'яч, і 
за допомогою спеціальних плавальних вправ, ривків і 
поворотів (велике значення для ефективного виконан-
ня яких має довжина рук та їх сегментів) більш ефек-
тивно боротися за вибір місця. Це природно, тому що 
центральні захисники змагаються з фізично добре роз-
винутими і могутніми центральними нападаючими і, 
поступаючись їм у фізичному розвитку, для успішної 
боротьби повинні мати високі показники в технічній і 
спеціальній плавальній підготовці. Центральні захис-
ники грають за вибір місця, використовуючи свою пе-
ревагу в спеціальній плавальній підготовленості, щоб 
не дати можливості команді суперника передати м'яч 
центральному нападаючому. Якщо м'яч передається, 
центральні захисники грають на випередження, тому 
що в іншому випадку, коли м'яч до центрального напа-
даючого дійшов і він узяв його в руку, виникає небез-
пека у воріт, що може закінчитися ударом по воротах, 
видаленням центрального захисника або голом.

Аналізуючи розгорнуту діаграму значущості ана-
томо – морфологічних показників центральних на-

падаючих, виокремлюються такі показники як до-
вжина руки (22%), довжина гомілки (11%), довжина 
стопи (7%), ширина плечей (10%) і ЖЄЛ (11%) (рис. 
2). Ці показники є значущими, тому що центральні на-
падаючі повинні мати такі здібності:

Сильний «жим» ногами, щоб у боротьбі з цен-
тральним захисником утримувати місце на двох ме-
трах, а не на чотирьох чи п'ятьох (що трапляється, 
коли центральні захисники виштовхують центрально-
го нападаючого подалі від своїх воріт).

Широкі плечі, щоб не дати можливості централь-
ному захиснику зіграти на випередження при накиді 
(виносі) м'яча на «стовпа». 

Життєву ємність легенів, що характеризує цен-
тральних нападаючих як спортсменів з гарною витри-
валістю і працездатністю. 

Отримані результати, у першу чергу, пов'язані з 
функціями, що виконують центральні нападаючі на 
полі. Через них будується вся гра, вони могутні, добре 
фізично розвинені й для успішного завершення атаки 
повинні мати великий арсенал технічних прийомів, 
оскільки вони пробивають по воротах суперника з пе-
решкодою, з-під центрального захисника, і змагають-
ся вони в багатьох випадках із усією командою, якщо 
вона грає підстраховку, зонний захист чи відтягнення 
до своїх воріт.

 Аналіз значущості анатомо – морфологічних по-
казників гравців середньої зони (півзахисників або 
рухливих нападаючих) дозволив виявити те, що для 
цього ігрового амплуа суттєво значущим є ЖЄЛ (рис. 
3). Це пов'язано з тим, що гравці середньої зони – най-
більш рухливі гравці, які виконують великий обсяг 
роботи на полі, у тому числі «чорнової», що вимагає 
від них значної витривалості та фізичної працездат-
ності, на що побічно впливає ЖЄЛ. Рухливі напада-
ючі грають, в основному, в русі (рухливі гравці), во-
лодіють великим арсеналом спеціальних плавальних 
прийомів для того, щоб обігравши в русі опікуючого 
гравця виплисти на вільне місце біля воріт, одержати 
м'яч і пробити по воротах.

Таким чином, аналіз отриманих даних дозволив 
нам визначити анатомо-морфологічні особливості 
кваліфікованих ватерполістів різного ігрового амплуа. 
На рисунку 4 видно, що центральні нападаючі – мо-
гутні гравці зі значною м'язовою масою. Центральні 
захисники – високі, жилаві спортсмени, характерною 
рисою яких є довгі кінцівки. А півзахисники чи рухли-
ві нападаючі – гравці середнього росту і за основними 
антропометричними показниками поступаються грав-
цям інших амплуа, але переважають їх у значеннях 
фізіометричного показника ЖЄЛ, частка значущості 
якого є для них максимальною і складає 22%.

Висновки: 
У центральних захисників виокремлюється осо-

блива роль показника довжини руки (частина якого 
складає 34 %) і ЖЄЛ (10%). Це природно, тому що 
центральні захисники змагаються з фізично добре 
розвинутими і могутніми центральними нападаючи-
ми і, щоб ефективно боротися з ними, повинен мати 
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Рис. 1 Розгорнута діаграма значущості анатомо-морфологічних показників  
для центральних захисників.

1-довжина тіла (3%), 2-маса тіла (10%), 3-довжина руки (34%), 4-довжина передпліччя (2%), 
5-довжина кисті (4%), 6-довжина ноги (1%), 7-довжина гомілки (2%), 8-довжина стопи (9%), 9-життєва 
ємність легень (ЖЄЛ) (10%), 10- сила кисті правої руки (3%), 11- сила кисті лівої руки (2%), 12-екскурсія 
грудної клітки (ЕГК) (3%), 13-ширина плечей (6%), 14-довжина тулуба (4%), 15-ширина тазу (7%).

Рис. 2 Розгорнута діаграма значущості анатомо-морфологічних показників  
для центральних нападаючих:

1-довжина тіла (1%), 2-маса тіла (4%), 3-довжина руки (22%), 4-довжина передпліччя (2%), 
5-довжина кисті (3%), 6-довжина ноги (2%), 7-довжина гомілки (11%), 8-довжина стопи (7%), 
9-життєва ємність легень (ЖЄЛ) (11%), 10- сила кисті правої руки (6%), 11- сила кисті лівої руки 
(9%), 12-екскурсія грудної клітки (ЕГК) (1%), 13-ширина плечей (10%), 14-довжина тулуба (7%), 
15-ширина тазу (4%)
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Рис. 3 Розгорнута діаграма значущості анатомо-морфологічних показників  
для гравців середньої зони:

1-довжина тіла (1%), 2-маса тіла (9%), 3-довжина руки (17%), 4-довжина передпліччя (2%), 
5-довжина кисті (0%), 6-довжина ноги (2%), 7-довжина гомілки (8%), 8-довжина стопи (10%), 
9-життєва ємність легень (ЖЄЛ) (22%), 10- сила кисті правої руки (6%), 11- сила кисті лівої руки 
(5%), 12-екскурсія грудної клітки (ЕГК) (2%), 13-ширина плечей (2%), 14-довжина тулуба (7%),  
ц15-ширина тазу (7%).

Примітка: одна поділка дорівнює 2.44 см.

Рис. 4. Анатомо-морфологічні особливості кваліфікованих ватерполістів  
різного ігрового амплуа
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перевагу в довжині рук, що дозволяє випереджати 
центральних нападаючих у боротьбі за м'яч, і за до-
помогою спеціальних плавальних вправ, ривків і по-
воротів (велике значення для ефективного виконання 
яких має довжина рук та їх сегментів) більш ефектив-
но боротися за вибір місця. 

Серед анатомо – морфологічних показників цен-
тральних нападаючих, виокремлюються такі показ-
ники як довжина руки (22%), довжина гомілки (11%), 
довжина стопи (7%), ширина плечей (10%) і ЖЄЛ 
(11%). Отримані результати, у першу чергу, пов'язані 
з функціями, що виконують центральні нападаючі на 
полі. Через них будується вся гра, вони могутні і до-
бре фізично розвинені оскільки вони пробивають по 
воротах суперника з перешкодою, з-під центрального 
захисника, і змагаються вони в багатьох випадках із 
усією командою, якщо вона грає підстраховку, зонний 
захист чи відтягнення до своїх воріт.

Аналіз значущості анатомо – морфологічних по-
казників гравців середньої зони (півзахисників або 
рухливих нападаючих) дозволив виявити те, що для 
цього ігрового амплуа суттєво значущим є ЖЄЛ. Це 
пов'язано з тим, що гравці середньої зони – найбільш 
рухливі гравці, які виконують великий обсяг роботи 
на полі, у тому числі «чорнової», що вимагає від них 
значної витривалості та фізичної працездатності, на 
що побічно впливає ЖЄЛ. 

У подальшому перспектива розвідок у даному на-
прямку може торкатися взаємозв’язку анатомо – мор-
фологічних показників з показниками структури спе-
ціальної підготовленості (спеціальної плавальної та 
технічної) як юних, так і кваліфікованих ватерполістів 
в залежності від ігрового амплуа.
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