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Анотації:
Проведено аналіз використан-
ня та реалізації чисельної пере-
ваги гравців під час відкритого 
чемпіонату України з водного 
поло серед юнаків 1995 р. н. та 
молодше. Надаються статис-
тичні дані щодо кількості голів 
під час чисельної переваги. 
Досліджено кількість ігрових 
моментів з чисельною перева-
гою та визначено кількість ре-
алізованих ігрових моментів з 
чисельною перевагою. Резуль-
тати дослідження свідчать про 
те, що використання чисельної 
переваги є важливою складо-
вою частиною у змагальній ді-
яльності команди.

Погребняк И.М., Куделко В.Э., Островский 
М.В. Анализ соревновательной деятель-
ности ватерполистов 15-17 лет при ис-
пользовании и реализации численного 
преимущества. Проведено анализ исполь-
зования и реализации численного преиму-
щества во время открытого чемпионата 
Украины по водному поло среди юношей 
1995 г. р. и младше. Приведены статистиче-
ские данные по количеству голов реализо-
ванных во время численного преимущества. 
Исследовано количество игровых моментов 
с численным преимуществом и определено 
количество реализованных игровых момен-
тов с численным преимуществом. Результа-
ты исследования свидетельствуют о том, что 
использование численного преимущества — 
важная составная часть соревновательной 
деятельности команды.

Pogrebniak I.M., Kudelko V.E., Ostrovskiy 
M.V. Analysis of the 15 — 17 years old 
water polo players’ competitive activity 
of the numerical superiority using and 
implementation. In the article were analyzed 
the using and implementation of the players 
numerical superiority during Ukrainian 
Open Water Polo Championship among 
young people of 1995 and younger. Given 
statistical data on the number of scored 
goals during the period of players numerical 
superiority. Investigated the number of game 
moments with a numerical superiority and 
determined the number of realized game 
moments with a numerical superiority. We 
found that these results show us that usage 
of numerical superiority in game is very 
important component in competitive activity 
of the team.
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Вступ.1

На сучасному етапі водне поло розвивається шля-
хом підвищення вимог до всіх сторін підготовленості 
спортсменів. Рівень юнацьких змагань потребує вдо-
сконалення техніко-тактичної та фізичної підготовле-
ності ватерполістів.

Під час гри вирішальне значення відіграють 
техніко-тактичні дії спортсменів і багато що залежить 
від узгодженості їх дій з метою досягнення перемоги 
над суперником [1, 7]. Важливою складовою частиною 
тактичних дій у водному поло є реалізація чисельної 
переваги, яка відбувається під час контратакуючих дій 
команди або при  вилученні гравця за порушення. Вірне 
використання цієї ігрової ситуації залежить не тільки 
від реалізації класичних схем [7, 9], але й від злагодже-
них та швидких дій команди саме на початку атаки.

Необхідною умовою для успішного управління 
процесом підготовки та змагальної боротьби команди 
з водного поло є наявність інформації про досягну-
тий ними рівень спортивної майстерності за показ-
никами змагальної діяльності. Ефективне управління 
навчально-тренувальним процесом і досягнення ви-
сокого спортивного результату неможливе без аналізу 
змагальної діяльності команди. Маючи результати гри 
при атаці з чисельною перевагою, можна побачити, 
які сторони підготовки команди необхідно покращи-
ти, щоб досягти позитивного результату.

У науковій та методичній літературі питання під-
готовки ватерполістів переважно стосуються проблем 
підготовки кваліфікованих гравців і команд [2, 3, 4, 8]. 
Проте питання удосконалення техніко-тактичних дій 
юних ватерполістів висвітлені недостатньо.

Дослідження змагальної діяльності юнацької ко-
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манди з водного поло щодо використання та реалі-
зації чисельної переваги дає необхідну теоретичну і 
практичну інформацію тренерам. Підвищення ефек-
тивності техніко-тактичних дій під час змагальної 
діяльності ватерполістами – юнаками значною мі-
рою залежить від аналізу змагальної діяльності. По-
казники змагальної діяльності є одними з основних 
компонентів, що визначають всю систему організа-
ції, методику і підготовленість спортсменів під час 
навчально-тренувального процесу [6].

Використання чисельної переваги, як елементу 
техніко-тактичної діяльності ватерполістів, до тепе-
рішнього часу достатньо не розглядалася в спеціаль-
ній науково-методичній літературі. Все це обумовлює 
актуальність обраного напряму досліджень.

Дослідження виконується згідно з темою Зведено-
го плану науково – дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011 − 2015 р. р. «Удосконален-
ня навчально-тренувального процесу в спортивних 
іграх» (№ державної реєстрації 0111U003126).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − проведення аналізу щодо 

використання та реалізації чисельної переваги 
ватерполістами-юнаками у змагальній діяльності.

Завдання дослідження:
Проаналізувати змагальну діяльність ватерполістів 1. 
15 − 17 років щодо використання та реалізації 
чисельної переваги.
Визначити кількість голів під час чисельної пере-2. 
ваги.
Дослідити кількість ігрових моментів з чисельною 3. 
перевагою.
Визначити кількість реалізованих ігрових моментів 4. 
з чисельною перевагою.
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-

гальнення наукової та методичної літератури, педа-
гогічне спостереження за змагальною діяльністю ко-
манди, аналіз протоколів ігор відкритого чемпіонату 
України з водного поло серед юнаків 1995 р. н. та мо-
лодше, методи статистичної обробки даних.

Результати дослідження.
У дослідженні брали участь ватерполісти команди 

збірної Харківської області − 1 (учні ХДВУФК № 1), 
які приймали участь у відкритому чемпіонаті України 
з водного поло серед юнаків 1995 р. н. та молодше. 
Аналіз використання та реалізації чисельної переваги 
ґрунтувався на даних змагальної діяльності, які було 
зафіксовано за допомогою протоколів змагань та сте-
нографічного запису ігор.

Нами було проаналізовано 3 тури змагань, під час 
яких досліджувана команда зіграла 18 ігор та посіла 4 
місце. В першому турі змагань командою було реалі-
зовано 70 голів, в другому турі 52 гола, у фінальному 
турі 29 голів. 

У водному поло чисельна перевага гравців може 
відбутися під час контратакуючих дій, завдяки швид-
ким та злагодженим діям спортсменів саме на початку 
атаки. Також у грі може відбутися ряд грубих пору-
шень гравців команди, яка захищається. Спортсмен, 
який порушив правила вилучається з гри на 20 секунд 
і команда грає з нерівною кількістю гравців та має 
більший шанс забити гол. Дуже важливо команді, яка 
отримала можливість гри з нерівною кількістю грав-
ців, домогтися максимального результату, оскільки 
кожен м'яч може виявитися вирішальним.

Під час усього чемпіонату нами було зафіксовано 
70 ігрових моментів з нерівною кількістю гравців при 
вилученні та 93 ігрові моменти під час контратакую-

чих дій. Загальна кількість голів під час чемпіонату 
– 151.

Аналіз ігрової діяльності наведено в таблиці 1.  
З таблиці видно, що гольова реалізація під час чи-
сельної переваги при вилученні склала – 27 голів, що 
становить 17,88 % відносно загальної кількості голів 
та 34 гола під час контратакуючих дій, що становить 
22,52 %.

Важливим показником, що характеризує ефектив-
ність гри всієї команди є відсоткове співвідношення 
загальної кількості забитих голів до голів, що забиті 
маючи чисельну перевагу, що показано на рис. 1.

Слід зазначити, що з загальної кількості голів 61 
реалізовано саме під час гри з нерівною кількістю 
гравців, що становить 40,4 % від загальної кількості.

Важливими показниками ефективності викорис-
тання чисельної переваги у водному поло є співвід-
ношення кількості ігрових моментів з чисельною 
перевагою до кількості реалізованих моментів з чи-
сельною перевагою.

Як вже зазначено в таблиці 1, під час педагогічного 
спостереження, нами було зафіксовано 70 ігрових мо-
ментів з чисельною перевагою при вилученні гравця 
за порушення та 93 ігрові моменти з чисельною пере-
вагою під час контратакуючих дій команди. 

Гольова реалізація при вилученні склала 27 голів, 
під час контратакуючих дій 34 гола. Цей показник по 
відношенню до зафіксованих ігрових моментів з чи-
сельною перевагою дорівнює 38,57 % під час вилучен-
ня та 36,56 % під час контратакуючих дій. Але якщо 
розглянути усі моменти чисельної переваги команди, 
реалізовано лише 37,42 %, що показано на рис. 2.

Отримані дані щодо використання та реалізації 
чисельної переваги у змагальній діяльності юнацької 

Таблиця 1
Аналіз ігрової діяльності

Показник

Кількість 
реалізо-
ваних 

голів у І 
турі, шт.

Кількість 
реалізо-
ваних 

голів у ІІ 
турі, шт.

Кількість 
реалізо-
ваних 

голів у ІІІ 
турі, шт.

КІМ* з 
нерівною 
кількістю 

гравців при 
видаленні 

шт.

КІМ під час 
контратакую-

чих дій команди 
з чисельною 

перевагою шт.

Гольова 
реалізація під 
час чисельної 
переваги при 
вилученні шт.

Гольова 
реалізація 

під час кон-
тратакуючих 

дій, шт.

Значення  
показника 70 52 29 70 93 27 34 

∑ Всього 151 163 61 

Співвід-
ношення 
показників 
до загальної 
кількості 
голів, %

46,36 34,44 19,21 − − 17,88 22,52

*– кількість ігрових моментів (КІМ)
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення реалізованих голів до голів, що забиті маючи чисельну перевагу.

Рис. 2. Відсоткове співвідношення кількості ігрових моментів до реалізованих з чисельною перевагою

команди з водного поло будуть корисними у створенні 
ефективних програм для підвищення рівня техніко-
тактичної підготовки ватерполістів під час навчально-
тренувального процесу.

Висновки.
На підставі результатів проведених нами досліджень 1. 
ми встановили, що:
Кількість голів, що реалізовані маючи чисельну 2. 
перевагу – 61, що становить 40,4 % від загальної 
кількості голів.
Загальна кількість ігрових моментів з чисельною 3. 
перевагою становить – 70 ігрових моментів під час 
вилучення гравця за порушення та 93 під час кон-
тратакуючих дій команди.

59,6%  

40,4%  
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час чисельної  
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Кількість ігрових моментів під 
час  контратакуючих дій команди 
з  чисельною перевагою, % 

Гольова реалізація під час  кон-
тратакуючих дій , % 

Загальна кількість ігрових  
моментів з чисельною  перева-
гою, % 

Кількість реалізованих ігрових  
моментів з чисельною  перева-
гою, %  

Гольова реалізація при вилученні склала 27 голів, 4. 
під час контратакуючих дій 34 гола.
Гольова реалізація по відношенню до ігрових 5. 
моментів з чисельною перевагою дорівнює 38,57 % 
під час вилучення та 36,56 % під час контратакую-
чих дій.

Результати педагогічного спостереження за гравця-
ми збірної Харківської області – 1, свідчать про те, що 
використання чисельної переваги є важливою складо-
вою частиною у змагальній діяльності команди.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку визначення кількості та характеру поми-
лок, які припускають ватерполісти під час реалізації 
чисельної переваги.
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