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Мета: вивчення особливостей формування енергетичного потенціалу організму на різних етапах 

онтогенетичного розвитку в процесі багаторічних занять плаванням. 

Завадання: вивчення особливостей фізичного розвитку, аеробних можливостей, метаболічних та 

неспецифічних адаптаційних реакцій організму плавців на різних етапах онтогенетичного розвитку. 

Методи: антропометричні вимірі, велоергометрія, біохімічні та гематологічні дослідження, варіа-

ційна статистика. 

Анотація. На основі тривалих досліджень за участю 603-х плавців чоловічої статі 9-18 років, що 

систематично займалися плаванням встановлене значення плавальних навантажень у розширенні 

аеробних можливостей організму дітей і підлітків. Виявлено пряму залежність між індексами 

фізичного розвитку і параметрами аеробного потенціалу юних плавців. Показано, що високий рівень 

аеробних здібностей є основою для переходу організму на більш ефективний рівень функціонування, 

забезпечуючи тим самим ефективність адаптації до фізичних навантажень. 
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Постановка проблеми. Ефективність адаптації до впливу різних зовнішніх факторів, як 

відомо, багато в чому визначається енергетичним потенціалом організму, його аеробною проду-

ктивністю [1,6]. У свою чергу енергетичний потенціал тісно зв'язаний з динамікою фізичного 

розвитку дітей [1]. Таким чином, стан енергетики не тільки головний фактор, що визначає ріст 

індивіда, але і критерій досконалості цього розвитку [1]. 

На всіх етапах онтогенетичного розвитку рухова активність є найважливішим засобом 

ерготропного впливу на організм. Адекватні віковим періодам фізіологічного розвитку і форму-

вання рухового апарату фізичні навантаження, забезпечуючи морфофункціональні перетворен-

ня, сприяють гармонічному фізичному розвитку і зміцненню здоров'я дітей і підлітків. У зв'язку 

з цим особливу увагу варто звернути на види вправ, у яких крім фізичного навантаження 

присутній додатковий фактор, що підсилює величину зовнішнього впливу на організм дітей. 

Такою специфікою володіє плавання. 

Метою нашої роботи було вивчення, на підставі тривалих досліджень, особливостей 

формування енергетичного потенціалу організму на різних етапах онтогенетичного розвитку в 

процесі багаторічних занять плаванням. 

Методи дослідження. У проведених нами тривалих дослідженнях брали участь юні 

плавці у віці від 9 до 18 років, загальною чисельністю 603 чоловіки. Оцінка фізичного розвитку 

здійснювалася за допомогою антропометричних вимірів. Фізична працездатність визначалася 

велоергометричним методом за результатами виконання двоступінчастого тесту. Надалі розра-

ховувалися параметри аеробної продуктивності МСК, (л/хв) і МСК/кг, (л/хв/кг) [6]. Оцінку особ-

ливостей метаболических реакцій організму плавців на різних етапах онтогенетичного розвитку 

робили по концентрації молочної кислоти в крові при виконанні навантажень різної інтенсив-

ності [7]. Поріг анаеробного обміну (ПАНО) вимірювали швидкістю пропливання дистанції при 

досягненні рівня концентрації молочної кислоти в межах 4,0 мМоль/л. Гематологічні досліджен-

ня містили в собі підрахунок лейкоцитів в автоматичному лічильнику з визначенням лейкоци-

тарної формули. Адаптивні реакції оцінювалися по співвідношенню кліток у лейкограммі [3]. 

Отримані результати оброблялися методом варіаційної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Велике практичне значення має визначення 

індивідуального рівня аеробної продуктивності, тому як даний показник є інтегральним пара-

метром енергетичних можливостей організму і тісно пов'язаний з фізичним розвитком людини. 
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Результати проведених нами досліджень показали, що величина МСК/кг, що є 

характеристикою інтенсивності окисних процесів, зростала в експонентціальній залежності від 

обсягу функціонуючої м'язової маси і рівня обмінних процесів в організмі. Відзначена деяка 

стабілізація цього показника протягом тривалого вікового періоду. Починаючи з 9-річного віку й 

аж до 15 років відносні величини МСК не змінювалися і складали в середньому 45-54 мл/хв/кг. 

Із вступом підлітків у період статевого дозрівання дифференціювання м'язової тканини 

призводить до того, що збільшення маси поперечно-смугастих м'язів не супроводжується 

збільшенням потужності ферментативної системи. Цей етап вікового розвитку визначається 

також особливостями функціонування основних енергозабечувальних систем, що формують 

кисневий гомеостаз організму. По мірі росту і розвитку організму ефективність і економічність 

кисневих режимів знижується і погіршується якість їх регуляції. Непрямим підтвердженням цих 

вікових перебудов в організмі підлітків може служити виявлена нами динаміка співвідношення 

фактичних величин МСК з їх належними значеннями на різних етапах онтогенезу, що 

відобразилося в значному зниженні реалізації належного аеробного потенціалу юних плавців у 

віці 9-12 років. У середньому ці розходження склали 25,0 %, (р<0,05). Становить практичний 

інтерес вивчення ступеня взаємозв'язку між антропометричними параметрами і рівнем МСК. 

Детальний розгляд таких взаємодій дасть повноцінну інформацію про визначений внесок 

кожного із соматометричних характеристик у прояві аеробних здібностей дітей і підлітків. 

Результати кореляційного аналізу показують, що для дітей 9-10 років характерним є значний 

взаємозв'язок між рівнем МСК і показниками маси тіла (r = 0,66), окружністю грудної клітки в 

положенні вдоху і видиху (r = 0,88; r = 0,76), життєвого індексу (r=0,49) і індексу подвійного 

добутку (r = 0,47). З переходом підлітків у наступну вікову групу спрямованість кореляційних 

зв'язків видозмінювалася. Найбільший "внесок" в аеробні можливості організму вносили 

показники функціональних резервів системи зовнішнього дихання, (r = 0,88), силові 

характеристики м'язового апарату (r = 0,48). У такий спосіб в міру дорослішання плавців 

розширення аеробних можливостей супроводжувалося зменшенням впливу антропометричних 

показників і посиленням впливу функціональних параметрів. Однак найбільш важливим з 

погляду оцінки аеробних здатностей дітей і підлітків є визначення граничних навантажень, що 

характеризують спрямованість метаболичних реакцій у природних умовах діяльності. Вивчення 

енергозабезпечення плавальних навантажень проводилося за показниками концентрації 

молочної кислоти в крові при проливанні трьох дистанцій з різною інтенсивністю. Так, 

збільшення концентрації молочної кислоти в підлітків 14 років з 3,52±0,15 мМоль/л у 1 зоні 

потужності до 8,42±0,17 мМоль/л у 3 зоні, (р<0,01) свідчило про посилення анаеробної ланки 

энергообміну в забезпеченні м'язової діяльності. В міру збільшення віку і під впливом щоденних 

плавальних тренувань спостерігалося зниження концентрації молочної кислоти у всіх зонах 

потужності, що каже про посилення аеробної ланки енергозабезпечення. Найбільш низькі темпи 

продукції лактата при навантаженнях 2 і 3 зон інтенсивності зареєстровані в 18-річних плавців. 

Максимальна концентрація молочної кислоти в них не перевищувала величини 

6,18±0,13 мМоль/л, тоді як у 16-літніх цей показник дорівнював 7,27±0,57 мМоль/л, (р<0,01). 

При цьому швидкість плавання при переході з однієї зони потужності в іншу в старших зростала 

більш ніж на 0,2 м/с. На рисунку 1 представлені показники концентрації лактату в крові при 

різних швидкостях пропливання дистанції, а також величини ПАНО в плавців різного віку. Як 

видно з графіку по мірі вдосконалення енергообміну збільшувалася і швидкість плавання в 

умовах аеробного енергозабезпечення. Оцінка ефективності адаптації плавців різного віку до 

специфічних навантажень проводилася нами з використанням класифікації неспецифічних 

реакцій [3]. По співвідношенню різних форм лейкоцитів у лейкограмі визначали рівень 

резистентності організму. Інформативна значимість оцінки змін показників лейкограми 

визначається також наявністю істотного взаємозв'язку між функціональним станом клітин і 

рівнем тканинного метаболізму [5]. Крім того, у процесі адаптації до плавальних навантажень 

має місце психоемоційний стрес. 
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Рисунок 1. Характеристика енергозабезпечення плавальних навантажень  

у плавців різного віку. 

 

Для дітей у віці 9-10 років характерним є збільшення кількості лімфоцитів до верхньої 

межі норми, помірна еозинофілія, збільшення кількості сегментоядерних нейтрофилів, зрушення 

лейкоцитарної формули вліво. Така характеристика співвідношення формених елементів білої 

крові відповідає неповноцінності неспецифічної адаптаційної реакції і є ознакою напруги. Якщо 

врахувати, що систематична м'язова діяльність мобілізує природні захисні фактори організму, 

тобто імунологічну стійкість, то підвищення кількості сегментоядерних нейтрофилів і інших 

лейкоцитів вище середніх показників норми також можна пов'язати з ростом реактивності 

імунної системи. У свою чергу наявність додаткових стрес-подразників, до числа яких відно-

сяться температурний фактор і хімічний склад води, може створювати додаткову функціональну 

напругу, що призводить до перевантаження основних регуляторів гомеостатических реакцій 

організму, що сприяє розвитку алергійних реакцій [7]. Тому навіть незначне збільшення трива-

лості занять плаванням може призвести до перенапруги гомеостатичних функцій. Зафіксована 

нами підвищена захворюваність дітей у цьому віці хворобами алергійного і застудного хара-

ктеру пов'язана з розвитком часткових імунодифіцитних станів. У старших вікових групах хара-

ктерним було формування реакцій спокійної активації, і чим вище був рівень аеробного потенці-

алу, тим у більшому ступені були виражені показники білої крові, що свідчать про перехід 

організму на більш ефективний рівень функціонування. 

Висновок 

Таким чином, проведені нами дослідження дозволяють стверджувати, що плавальні на-

вантаження є могутнім засобом впливу на енергетичний потенціал організму і здоров'я дітей і 

підлітків. Разом з тим, при організації занять плаванням з дітьми різного віку необхідно врахову-

вати роль водного середовища, як одного з найважливіших компонентів додаткового впливу на 

організм юних плавців. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Світлана ПОГОДИНА 

 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадського 

 

Цель: изучение особенностей формирования энергетического потенциала организма на 

различных етапах онтогенеза в процессе многолетних занятий плаванием.  

Задачи: изучение особенностей физического развития, аеробних способностей, метабо-

лических и неспецифических адаптационных реакций организма пловцов на различных етапах 

онтогенеза.  

Методы: антропометрические измерения, велоэргометрия, биохимические и гематологи-

ческие методы исследования, вариационная статистика. 

Аннотация. На основе лонгитудинальных исследований с участием 603-х пловцов 

мужского пола 9-18 лет, которые систематически занимались плаванием установлено значение 

плавательных нагрузок в расширении аэробных возможностей организма детей и подростков. 

Выявлена прямая зависимость между индексами физического развития и параметрами аэроб-

ного потенциала юных пловцов. Показано, что высокий уровень аэробных способностей являет-

ся основой для перехода организма на более эффективный уровень функционирования, обеспе-

чивая тем самым эффективность адаптации к физическим нагрузкам. 
 

Ключевые слова: плавание, аэробные возможности, подростки, здоровье. 
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USE OF SWIMMING LOADINGS IN ORDER  

TO INCREASE AEROBIC POSSIBILITIES  

AND STRENGTHEN CHILDREN’S AND TEENAGERS HEALTH 

 

Svitlana POGODINA 

 

Тavrida National V.I. Vernadsky University 

 

The aim of research to study the peculiarities of power potential formation of the organism on 

different stages of ontogenetically development in the process of swimming.  

Tasks of research: to study peculiarities of physical development, aerobic abilities, metabolic 

and non-specific reaction of swimmers organism on different stages of ontogenetical development. 

Abstract. On the basis of durable researches, with the assistance of 603 swimmers (men) aged 

from 9 to 18 years, that systematically go in for swimming, the value of swimming loadings in the 

extension of aerobic body’s opportunities of children and teenagers was determined. The direct depen-

dence between indexes of young swimmers aerobic potential.  
 

Key words: swimming, maximal consumption of oxygen, teenagers, health. 


