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Індивідуалізація в плаванні і шляхи її вирішення  

в підготовці до олімпійських ігор
Копчикова С.Г.

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Анотації:
Мета: аналіз підготовки плавців ви-
сокого класу, які спеціалізуються в 
комплексному плаванні. Матеріал: 
члени збірної команди України різ-
них років підготовки, плавці висо-
кого класу, в кількості 50 осіб. Про-
ведено аналіз звітів та анкетування 
тренерів збірної команди України до 
XXVIII Олімпійських ігор в Афінах. 
Результати: встановлено, що у 
спортсменів тренувальна і змагальна 
діяльність відрізняються за структу-
рою і змістом у порівнянні з підго-
товкою до попередніх Олімпійських 
ігор. У чемпіонки Олімпійських ігор 
2004 встановлено року найбільший 
об’єм роботи складає 2520 км при 
найбільший кількості змагань у цей 
рік. Зазначено, що спортсмен у пер-
ші 4 роки підготовки до своєї першої 
Олімпіади поступово збільшує щоріч-
ний обсяг і інтенсивність тренуваль-
них навантажень. У наступні 4 роки 
– збільшується кількість змагань, у 
тому числі комерційних. Важливим 
чинником цього етапу є морально-
вольова і психологічна підготовка. 
Висновки: підготовка спортсменів до 
головних змагань року на етапі збе-
реження досягнень носить вузько 
спрямований спеціалізований харак-
тер у залежності від віку спортсмена, 
його спеціалізації, статі, тривалості 
етапу збереження досягнень.

Копчикова С.Г. Индивидуализация в пла-
вании и пути ее решения в подготовке к 
Олимпийским Играм. Цель: анализ подго-
товки пловцов высокого класса, специали-
зирующихся в комплексном плавании. Ма-
териал: члены сборной команды Украины 
разных лет подготовки, пловцы высокого 
класса, в количестве 50 человек. Проведен 
анализ отчетов и анкетирование тренеров 
сборной команды Украины к XXVIII Олим-
пийских игр в Афинах. Результаты: уста-
новлено, что у спортсменов тренировочная 
и соревновательная деятельность отлича-
ются по структуре и содержанию по срав-
нению с подготовкой к предыдущим Олим-
пийских игр. Установлено, что у чемпионки 
Олимпийских игр 2004 года наибольший 
объем работы составляет 2520 км при наи-
большем количестве соревнований в этот 
год. Отмечено, что спортсмен в первые 4 
года подготовки к своей первой Олимпиады 
постепенно увеличивает ежегодный объем 
и интенсивность тренировочных нагрузок. 
В последующие 4 года – увеличивается ко-
личество соревнований, в том числе ком-
мерческих. Важным фактором этого этапа 
является морально -волевая и психологиче-
ская подготовка. Выводы: подготовка спор-
тсменов к главным соревнованиям года на 
этапе сохранения достижений носит узко 
направленный специализированный харак-
тер в зависимости от возраста спортсмена, 
его специализации, пола, продолжительно-
сти этапа сохранения достижений.

Kopchikova S.G. Individualization in 
swimming and a way of preparation 
for Olympic Games. Purpose: 
to analyze the high-end training 
swimmers who specialize in complex 
navigation. Material: Ukraine national 
team members from different years 
of training, swimmers high class of 
50 people. A review of questionnaires 
and coaches of the national team 
of Ukraine to the XXVIII Olympic 
Games in Athens. Results found that 
athletes training and competitive 
activities differ in structure and content 
compared to previous preparation 
for the Olympic Games. In the 2004 
Olympic champion set, the largest 
amount of work is 2520 km with the 
largest number of events in that year. 
It is indicated that the athlete in the 
first 4 years of preparation for his first 
Olympics gradually increasing annual 
volume and intensity of training loads. 
Over the next 4 years – the number of 
competitions, including commercial. An 
important factor in this stage is moral 
and strong-willed and psychological 
preparation. Conclusions: preparing 
athletes for major competitions at the 
stage of conservation achievements is 
narrowly focused specialized nature, 
depending on the age of the athlete, 
his specialization, gender, duration of 
phase conservation achievements.
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Вступ.1

Успішність підготовки спортсменів у сучасних 
умовах залежить від ефективності методів організації, 
керування і контролю, раціонального застосування 
сучасних технологій у тренувальному процесі, обліку 
індивідуальних, вікових і морфофункціональних осо-
бливостей організму 

Методологія досліджень ґрунтувалася на вивчен-
ні індивідуальних особливостей спеціальної фізичної 
підготовленості, загального обсягу в км за рік і за олім-
пійський цикл підготовки, інтенсивності від загально-
го обсягу підготовки у відсотковому співвідношенні  
спортсменів – плавців, на основі опитування й анкет-
них даних. Відповідно до думки провідних спеціаліс-
тів в області теорії і методики підготовки спортсменів 
в олімпійському спорті [9,10,13,14] істотною є відмін-
ність не тільки в системі підготовки спортсменів на 
різних етапах багаторічного спортивного удоскона-
лення, етапу, що забезпечує вихід на високий рівень 
досягнень, і етапу, що забезпечує тривале збереження 
високої спортивної майстерності, але й у системі під-
готовки спортсменів в окремих олімпійських циклах.

Так, якщо зміст олімпійського циклу підготовки 
на етапі максимальної реалізації індивідуальних мож-
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ливостей спрямовано на створення умов досягнення 
найвищих спортивних результатів і при цьому вико-
ристовуються засоби і методи, здатні викликати бурх-
ливе протікання адаптаційних процесів, а планування 
і сумарні величини обсягів і інтенсивності тренуваль-
ної роботи досягають граничних величин, при цьому 
різко зростає змагальна практика, обсяг спеціальної 
психічної, тактичної й інтегральної підготовки, то 
зміст олімпійського циклу на етапі збереження до-
сягнень характеризується лише індивідуальним під-
ходом.

Неминуче зменшення функціонального потенціа-
лу організму і його адаптаційних можливостей, бага-
то в чому обумовлене високим рівнем навантаження 
на попередньому етапі, часто не тільки не дозволяє 
збільшити навантаження, але й утрудняє утримання 
їх на досягнутому рівні. Це вимагає пошуку індивіду-
альних резервів росту спортивної майстерності, під-
вищення якісних характеристик процесу підготовки, 
використання неспецифічних засобів стимуляції пра-
цездатності й ефективності рухових дій і інше. [1,3]. 
Крім того, головною особливістю побудови підготов-
ки в олімпійському циклі є те, що структура і кількісні 
величини параметрів тренувальних і змагальних на-
вантажень, їхнє співвідношення, зміна характеру за-
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собів і методів підготовки мають значні відмінності 
не тільки в олімпійському циклі, як окремому ціліс-
ному структурному утворенні, але і по окремих роках 
у процесі чотирирічної підготовки [9,10,13]. Характер 
цих відмінностей багато в чому визначається знанням 
індивідуальних особливостей спортсменів, ступеня 
вичерпаності в них адаптаційних ресурсів і наявності 
резервних можливостей.

Практика спортивної діяльності показує, що дуже 
багато здібних атлетів пішли зі спорту, не розкривши 
своїх можливостей, тому що до них була застосова-
на стандартна система підготовки, яка не враховує 
належною мірою їхніх індивідуальних здібностей, 
функціональних резервів, адаптаційних можливос-
тей. У тих випадках, коли фахівцям виявлялося під 
силу реалізувати строго індивідуальну програму, 
спортсмени досягали видатних, як правило стабіль-
них результатів [ 7]. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень – удосконалення підготовки 

плавців вищої кваліфікації на річних етапах 4-х літ-
нього олімпійського циклу з урахуванням структури 
і змісту тренувального процесу, а також індивідуаль-
них особливостей і резервних можливостей кожного 
спортсмена. Виявити характерні особливості багато-

річної підготовки, що дозволяють спортсменам де-
монструвати високі спортивні результати спортсменів 
упродовж більш тривалого терміну.

Організація і методи досліджень. Використано 
такі методи досліджень: аналіз спеціальної літерату-
ри, аналіз протоколів змагань, звіти тренерів збірної 
України, аналіз щоденників і документів обліку тре-
нувальної роботи, анкетування плавців збірної коман-
ди України та резерву збірної команди України, соціо-
логічне дослідження, статистична обробка даних.

Результати дослідження. 
У ході досліджень були отримані наступні резуль-

тати: у всього контингенту досліджуваних (плавці 
збірної команди з плавання) тренувальна і змагальна 
діяльність відрізняються за структурою і змістом у 
підготовці плавців до їхніх других, і наступних Олім-
пійських ігор, у залежності від статі, спеціалізації, 
віку, стажу утримання на етапі збереження досягнень. 
Якщо молодий спортсмен, готуючись до своєї першої 
Олімпіади, поступово збільшує щорічний обсяг і ін-
тенсивність тренувальних навантажень, то, готуючись 
до других, третіх, змінюється структура тренувальної 
і змагальної діяльності, збільшується кількість зма-
гань, у тому числі комерційних, де спортсмен одержує 
винагороду за призові місця від спонсорів змагань, що 

Таблиця 1
Загальний об’єм та інтенсивність у % від “max” цільової комплексної програми підготовки збірної команди 

України з плавання до XXVIII Олімпійських ігор 2004 року.

Загальний об’єм за рік 2500 км

1 зона інтенсивності, 40 % від max 35 % -875 км

2 зона інтенсивності, 70 % від max 30 % – 750 км

3 зона інтенсивності, 85 % від max 25 % – 625 км

4 зона інтенсивності, 95 % від max 5% – 125 км

5 зона інтенсивності, 100 % від max 5 % – 125 км

Таблиця 2
Загальний об’єм та інтенсивність у % від “max” С. Копчикової.

Показники 1980-1981 рік 1981-1982 рік 1982-1983 рік 1983-1984 рік

Загальний об’єм  
за рік 1689.9 1770.2 1733.2 1980

1 зона інтенсивності 245.6 108.0 198.8 190.5

2 зона інтенсивності 816.0 623.1 778.3 753.2

3 зона інтенсивності 490.0 854.1 577.0 1012.0

4 зона інтенсивності 121.4 85.7 118.9 127.4

5 зона інтенсивності 58.5 45.4 58.7 87
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є одним із важливих чинників у його морально – во-
льовій і психологічній підготовці. 

У ході дослідження звітів та анкетування тренерів 
був зроблений аналіз підготовки спортсменів збірної 
команди України до XXVIII Олімпійських ігор в Афі-
нах. Порівняні дані цільової комплексної програми 
підготовки (таблиця 1) з даними підготовки Світлани 
Копчикової (таблиця 2), та Яни Клочкової (таблиця 3), 
які спеціалізуються на дистанції 200 м комплексним 
плаванням.

Порівнюючи загальний об’єм і інтенсивність ці-
льової комплексної програми з підготовкою Яни Клоч-
кової і Світлани Копчикової, існує різниця в об’ємах 
і інтенсивності тренувального навантаження. В Яни 
Клочкової у перший рік після Олімпіади загальний 
об’єм менше на 112 км, ніж у наступному 2002 році 
і на 242 км менше, ніж у плані цільової програми. У 
2002 році загальний об’єм менше плану цільової про-
грами лише на 30 км. У 2003 році – незначно знизив-
ся у порівнянні з 2002 роком і на 105 км зменшився, 
ніж у цільовій програмі. Найбільший об’єм 2520 км в 

Олімпійський 2004 рік при найбільший кількості зма-
гань у цей рік (рис.1).

У Світлани Копчикової загальний об’єм у перший 
рік після Олімпіади за 1981 рік складає 1690 км, при 
плані цільової програми – 2500 км. Далі, у 1982 році 
загальний об’єм Світлани Копчикової менше плану ці-
льової програми на 730 км. У 1983 році – менше плану 
цільової програми на 767 км. В Олімпійський рік за-
гальний об’єм склав –1980 км, при плані 2500 км. 

Висновки.
Підготовка спортсменів до головних змагань року 

на етапі збереження досягнень повинна носити вузько 
направлений спеціалізований характер у залежності 
від віку спортсмена, його спеціалізації, статі, трива-
лості етапу збереження досягнень.

У подальшій перспективі дослідження, будуть 
спрямовані на дослідження структури та змісту тре-
нувальної та змагальної діяльності спортсменів висо-
кого класу, які на протязі тривалого часу продовжують 
демонструвати високі спортивні результати.

Рис.1. Співвідношення загального об’єму тренувальної роботи у воді в км Я. Клочкової,  
С. Копчикової та цільової програми підготовки збірної команди України з плавання:

V – об’єм тренувальної роботи у воді в км.; Y – роки підготовки; 1 y – перший рік підготовки; 2 y – другий рік 
підготовки; 3 y – третій рік підготовки; 4 y – четвертий рік підготовки; VSK – загальний об’єм С. Копчикової; 
VYK – загальний об’єм Я. Клочкової; VCKP – загальний об’єм цільової комплексної програми.

Таблиця 3
Загальний об’єм та інтенсивність у % від “max” Я. Клочкової.

Показники 2000-2001 рік 2001-2002 рік 2002-2003 рік 2003-2004 рік

Загальний об’єм  
за рік 2258 2470 2395 2520

1 зона інтенсивності 1671 1715 1775 1750

2 зона інтенсивності 390 440 440 488

3 зона інтенсивності 155 160 200 220

4 зона інтенсивності 48 55 60 65

5 зона інтенсивності 15 15 20 20

Volume km 

VSK 

VYK 

VCKP  

Year  
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