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ЗМІСТ 

1. Фізіологічний вплив плавання на організм людини.  

2. Фізичні властивості водного середовища. 

3. Види плавання, що мають оздоровче спрямування. 

4. Протипокази та покази щодо занять оздоровчим плаванням. 

 

1. Фізіологічний вплив плавання на організм людини 

Перебування у водному середовищі позитивно впливає на фізичний 

розвиток, функції кровообігу, дихання та терморегуляції, стимулює 

діяльність центральної нервової системи та вищі нервові функції людини. 

Вплив води може прискорювати формування рухових навичок і відновлення 

після виснажливих навантажень. 

Фізичні властивості водного середовища відрізняються від 

властивостей повітряного середовища, що є звичними для людини, і 

висувають організму інші вимоги. Рухова діяльність плавця у водному 

середовищі викликає зміни в діяльності його органів і систем.  

Оздоровча роль плавання, порівняно з іншими видами фізичних вправ, 

полягає в різноманітному впливі води на організм людини, який пов'язаний з 

фізичними, термічними, хімічними й механічними властивостями водного 

середовища [1, 3].  

Унаслідок високого опору води на метр пропливу витрачається в 4 рази 

більше енергії, ніж при ходьбі з однаковою швидкістю.  

Під час плавання людина долає опір води, а це висуває значні вимоги 

до функцій дихання, кровообігу, тренує фізіологічні механізми 

терморегуляції, розвиває силу м’язів.   

Вплив на кардіореспіраторну систему. Виконання вправ у воді в 

горизонтальному положенні (повільне плавання) полегшує роботу серця та 

периферичного  кровообігу, знижує частоту серцевих скорочень (ЧСС). 

Тривале плавання з диханням на два цикли полегшує роботу серця за 

рахунок подовження діастолічної паузи, а також сповільнює пульс. Холодові 

впливи помірної інтенсивності  стимулюють периферичний кровообіг.  

Позитивний вплив плавання на організм значною мірою залежить від 

температури води, у якій перебуває людина, тривалості перебування в ній та 

способу плавання. Однак  найважливіше значення має дотримання принципів 

фізичного виховання. Плавання підвищує функціональну стійкість 

вестибулярного апарату, статокінетичну стійкість,  поліпшують відчуття 

рівноваги.  

Це відбувається у процесі виконання повторень вправ, а також 

багаторазових подразнень вестибулярного апарату під час поворотів голови 

для вдиху. 

Під час плавання функціонування серцево-судинної системи має 

істотні особливості:  



• за рахунок горизонтального положення тіла у воді серцю не 

доводиться долати гідростатичний тиск крові, тому воно виконує менший 

обсяг роботи;  

• у воді вплив маси тіла на виконання рухів послаблений;  

• ритмічне скорочення м’язів у поєднанні зі швидкими й глибокими 

вдихами та активними видихами поліпшують кровообіг і дихання;  

• посилена присмоктувальна дія грудної клітки (за рахунок 

форсованого дихання), тиск води на венозні судини.   

Отже, під час занять плаванням у серцево-судинній системі 

відбуваються позитивні зміни (у вигляді посилення скоротливої здатності 

м'язової стінки судин і поліпшення роботи серця), які приводять до більш 

швидкого транспортуванню крові, насиченої киснем, до периферичних 

ділянок тіла і внутрішніх органів, що сприяє активізації загального обміну 

речовин.  

Водні процедури стимулюють також діяльність кровотворних органів, 

підвищують кількість лейкоцитів у крові, посилюють імунні властивості 

крові, зменшують застійні явища у внутрішніх органах. Ритмічне чергування 

напруження і розслаблення м'язів плавця, активні рухи всіх суглобів 

поліпшують венозну гемодинаміку, удосконалюють тканинний обмін.  

Відсутність статичного напруження сприяє наповненню кров’ю судин 

грудної клітки, полегшуючи приплив венозної крові до серця. Завдяки цим 

особливостям, м’яз серця зміцнюється, кровоносні судини стають 

еластичними, артеріальний тиск  знижується.  

Ці особливості гемодинаміки полегшують регуляцію кровообігу при 

напруженій м'язовій діяльності плавця.  

Плавання висуває також значні вимоги до дихальної функції, оскільки 

дихання здійснюється в незвичайних умовах. Під час плавання потрібні 

перебудова системи управління диханням а також звичного дихального 

автоматизму; вироблення й автоматизація нової навички.  

Дихальний цикл на суші складається з двох фаз – вдиху і видиху, під 

час  плавання – з вдиху, затримки дихання і видиху. З підвищенням 

швидкості плавання і, отже, почастішанням дихання, тривалість циклу 

дихання зменшується переважно за рахунок укорочення вдиху.  

Збільшення функціональних можливостей дихальної системи пов'язано 

з такими особливостями:  

– інтенсивна м'язова робота під час плавання, яка вимагає від плавця 

посиленого дихання;  

– утруднений видих виконується в більш щільне середовище (воду);  

– утруднений вдих виконується при тиску води на грудну клітку;  

– органічне поєднання фаз дихання з рухами рук.  

Плавці посідають провідне місце серед представників циклічних видів 

спорту за величиною життєвої ємності легень (ЖЄЛ), яка досягає 6500 мл і 

більше. При спрямованій і постійній дихальній гімнастиці поступово 

розвивається грудна клітка, у процесі дихання беруть участь найвіддаленіші 

ділянки легенів, що запобігає застійним явищам у них; зміцнюються і 



тренуються дихальні м'язи, що є прекрасним засобом профілактики 

легеневих захворювань.  

Вплив на шкіру. Водні процедури перед плаванням сприяють 

очищенню шкіри від пилу, виділень потових і сальних залоз, поліпшенню 

шкірного дихання. Тактильні й температурні рецептори шкіри зазнають 

інтенсивного подразнення, що формує комплексне сприйняття води 

(«почуття води»). Це дає змогу добре аналізувати найменші зміни величини 

опору води, її тиску і температури. Плавання підвищує опірність організму 

людини до впливу температурних коливань повітря, загартовує людину, 

розвиваючи стійкість організму до застудних захворювань.  

Обмін речовин. Підвищена тепловіддача у воді активізує обмін речовин 

в організмі, тому під час занять плаванням витрачається більше енергії 

(залежно від температури води і темпу виконання рухів), ніж у наземних 

видах спорту. Цей факт можна використовувати для зниження ваги тіла, для 

підтримки оптимального співвідношення активної (м'язової) і пасивної 

(жирової) маси тканин.  

При плаванні температура води завжди нижча за температуру тіла 

людини, тому, коли людина перебуває у воді, її тіло віддає на 50–80% тепла 

більше, ніж на повітрі (теплопровідність води в 30 разів, а теплоємність у 4 

рази більша, ніж повітря).  

Оскільки вода має високу теплопровідність (у 30 разів більше за повітря), 

це вимагає від організму підвищених витрат енергії при виконанні навантажень 

навіть невисокої інтенсивності. Так, перебування у воді при температурі 24–25º 

С упродовж 3–4 хв супроводжується збільшенням обміну речовин на 50–70%. 

Енерговитрати при виконанні фізичних вправ у воді перевищують більш ніж 

удвічі енерговитрати при виконанні таких самих вправ на повітрі. Отже 

плавання є найкращим засобом оздоровлення людей з надмірною масою тіла.  

У плаванні енерговитрати залежать від швидкості і способу плавання.  

Під час плавання вільним стилем зі швидкістю 10 м/хв енерговитрати 

становлять 3,6 ккал/хв; 20 м/хв – 5,1 ккал/хв; 50 м/хв – 12,2 ккал/хв. Менш 

навантажувальним є плавання способами брас і кроль на спині, тому їх 

рекомендують людям з більш низькими функціональними можливостями. 

Опорно-руховий апарат. У воді людина перебуває в стані 

гідростатичної невагомості. Це розвантажує опорно-руховий апарат від тиску 

на нього ваги тіла, створює умови для коригування порушень постави, 

відновлення рухових функцій, отриманих унаслідок травм. Робота м'язів без 

твердої опори сприяє більш тривалому збереженню епіфізарних хрящів, що 

стимулює ріст тіла в довжину.  

Виштовхувальна сила води створює сприятливі умови людям з 

надмірною вагою для занять і виконання фізичних вправ, які на суші 

спричиняли у них великі труднощі.  

Виконуючи гребкові рухи різними способами, плавець долає опір 

водного середовища; величина його тягових зусиль перебуває в межах від 12 

до 9,5 кг. Отже, плавання сприяє розвиткові м'язової сили, розподіляючи 

навантаження на окремі групи м'язів рівномірно й симетрично (на відміну від 



тенісу, фехтування та інших «несиметричних» видів спорту). Безперервна 

робота ногами у швидкому темпі при постійному подоланні опору води, 

виконувана в безопорному положенні, тренує м'язи і зв'язки 

гомілковостопного суглоба.  

Для підтримання робочої пози плавця в умовах водного середовища в 

горизонтальному безопорному положенні потрібне статичне напруження 

м'язів тулуба, що сприяє формуванню м'язового корсета та запобігає 

викривленню хребта. Фізичне навантаження, що містить статичні зусилля на 

підтримання робочої пози плавця, безперервні гребкові рухи руками і ногами 

зміцнюють опорно-руховий апарат плавця та підвищують його силову 

витривалість. Підкреслимо, що вся ця робота виконується в умовах 

гідростатичної невагомості при горизонтальному безопорному положенні 

тіла, коли хребет не відчуває тиску маси тіла.  

Фізичні якості плавця. У процесі занять плаванням розвиваються такі 

фізичні якості людини, як витривалість, гнучкість, спритність, силові 

здібності. Плавання складається з низки циклічних рухів. У роботі беруть 

участь усі основні групи м'язів, рівномірно розподіляючи навантаження. У 

воді рухи виконуються плавно, з великою амплітудою, без тиску маси тіла на 

опорно-руховий апарат, що знижує статичне напруження м'язів і виключає 

ризик травматизму.  

Плавальні рухи пов'язані з подоланням опору води. Під час запливу на 

різні дистанції плавець отримує можливість впливати як на аеробні 

механізми енергозабезпечення, що забезпечують витривалість на довгих 

дистанціях і є основою оздоровчого плавання, так і на анаеробні, що 

забезпечують високу потужність на коротких дистанціях. Вибір 

навантаження дає змогу індивідуалізувати заняття плаванням.  

Психічні процеси. Цілеспрямовані заняття плаванням потребують уваги 

й зосередженості, спрямовані на сприйняття зовнішніх об'єктів (пояснення, 

демонстрацію вправ, сигнали тощо) або на самого себе (відчуття, сприйняття, 

переживання, думки). Увага посилює рівень прояву інших пізнавальних 

здібностей. Властивості довільної уваги – концентрація (ступінь 

зосередженості), стійкість (здатність збереження необхідної концентрації 

впродовж тривалого часу) і рухливість (навмисна зміна концентрації уваги) – 

відображають вольові якості плавця.  

У процесі занять плаванням формується уважність, яка є основою 

свідомої дисциплінованості під час занять плаванням.  

Отже, заняття плаванням сприяють гармонійному розвиткові всіх м'язів 

тіла, зміцнюють опорно-руховий апарат, підвищують функції серцево-

судинної і дихальної систем. 

 

2. Фізичні властивості водного середовища 

 Під час плавання тіло людини майже повністю занурене у воду та 

зазнає впливу різноманітних фізичних властивостей води.   



В'язкість води –  це властивість рідини чинити опір переміщенню 

однієї її частини відносно до іншої. Під час руху часток води відносно одна 

до одної виникає сила тертя, що перешкоджає рухові. В’язкість води 

невелика, з підвищенням температури вона зменшується. Це викликає 

зниження  “відчуття води” та ефективності гребкових рухів.  

Рухаючись суходолом, людина відштовхується від землі (середовище 

відштовхування) і переміщується в повітряному середовищі (середовище 

переміщення), тобто вона зазвичай переміщується в різнорідному 

середовищі. Людина, що пливе, стикається з однорідним середовищем, де 

вода слугує одночасно і для відштовхування, і для пересування.  

Щільність води перевищує щільність повітря більше ніж у 1000 разів і 

є основною причиною сильного опору рухові плавця: середня швидкість 

кваліфікованого плавця значно поступається середній швидкості бігуна.   

Звукопроникність –  швидкість поширення звуку – у воді майже у п’ять 

разів більша, ніж у повітряному середовищі. Людина, занурена у воду, не чує 

команди інструктора або тренера. Єдиним слуховим контактом з плавцем є  

постукування по східцях або бортику басейну. Світлопроникність – активне 

поглинання променів світла водою. Результатом є значне зменшення 

інтенсивності денного світла та зниження видимості. Людина під водою 

бачить усі предмети розпливчасто, навіть якщо вода прозора і добре 

освітлена. У разі використання окулярів або маски, що створюють прошарок 

повітря між очима та водою,  поліпшується видимість, але зменшується поле 

зору, й усі  предмети здаються ближчими й більшими приблизно на 25 %. 

Вода має велику теплоємність та теплопровідність. У  поєднанні з 

конвекцією (рух води вздовж тіла) вона створює передумови для посиленої 

тепловтрати організму. В умовах водного середовища за повного спокою (без 

посилення  теплопродукції та підвищення теплоізоляції) тепловий баланс 

може підтримуватися за температури води від 22 °С (для осіб з вираженим 

шаром підшкірної основи) до 32 °С (для  худорлявих).  

Тепловтрати активізують біохімічні процеси  організму, пов’язані з 

виділенням тепла, а м’язова діяльність іще більше підсилює їх. Саме тому 

плавання підвищує активність процесів обміну речовин в організмі людини.  

Плавучість тіла – це стан тіла плавця у воді, на який, за законом 

Архімеда, діє виштовхувальна сила, що дорівнює вазі витісненої тілом 

рідини, спрямована вертикально вгору і прикладена у центрі маси зануреної 

частини тіла. Отже, плавучість тіла визначається різницею питомої ваги води 

та питомою вагою тіла людини. Чим більша різниця, тим  вища плавучість 

людини: у разі коли питома вага води вища, то тіло плавця має позитивну 

плавучість, а якщо питома вага плавця більша, то тіло набуває від’ємної 

плавучості й тоне.  

Середня питома вага тіла людини залежить від питомої ваги окремих 

тканин тіла та їх відсоткового вмісту (зазвичай, у дітей та жінок, які мають 



більшу кількість жирової  тканини, ніж чоловіки, питома вага менша), а 

також від ступеня наповнення легень повітрям (за повного вдиху).  

Саме тому навчання усіх плавальних вправ проводять на затримці  

дихання, щоб збільшити плавучість тіла. Опір води під час плавання 

безпосередньо залежить від її властивостей –  в’язкості та щільності. Сила 

опору води плавцям, як і будь-яким тілам, що рухаються в ній,  спрямована 

протилежно їх рухові, а її величина залежить від форми тіла, простору, який 

воно займає, та швидкості руху.  

Опір води діям плавців із віком збільшується (у чоловіків сильніше, ніж 

у жінок). Важливою якістю води є її здатність до хвилеутворення, що 

визначається в’язкістю й рухливістю водного середовища й коливанням тіла 

плавця вгору – вниз. Це явище є однією з причин виникнення сили опору 

води рухові плавця. Розміри хвиль залежать від технічної підготовленості 

плавця й  амплітуди коливань його тіла вгору – вниз. 

 

3. Види плавання, що мають оздоровче спрямування 

Залежно від поставлених завдань, розрізняють такі види плавання: 

рекреативне, оздоровче, кондиційне, адаптивне, прикладне та лікувально-

оздоровче (реабілітаційне). 

Рекреативне плавання спрямоване на поліпшення психоемоційного та 

фізичного стану організму на основі  активного відпочинку. Зазвичай його 

використовують самостійно, заняття нерегулярні (плавання та купання у 

вихідні дні) і відбуваються один–два рази на тиждень. Такі заняття сприяють 

підтриманню певного рівня здоров’я та загартовуванню.  

Оздоровче плавання. Його основними завданнями є досягнення і надалі 

збереження бажаного стану рівня здоров’я, підвищення якості життя, 

профілактика  захворювань (вікових, трудових, від шкідливого впливу   

навколишнього середовища).  

Оптимальне навантаження визначається багатьма чинниками: 

необхідністю поліпшення  функціональних показників або їх збереження на 

досягнутому  рівні; режимом звичної рухової активності; способом життя 

тощо. Оздоровчим плаванням здоровим особам або практично здоровим 

рекомендовано займатися 3– 4 рази на тиждень по 30–45 хв.  

Кондиційне плавання використовують для досягнення вищого рівня 

плавальної підготовки. Навантаження під час занять помітно перевищують ті, 

що застосовуються під час оздоровчого тренування. Це необхідно особам, 

яким подобаються тривалі запливи у водоймах і басейнах, а також 

спортсменам, чия професійна або спортивна діяльність потребує виконання 

певних нормативів або результатів з плавання.  

Основними завданнями кондиційного плавання є підтримання  

спортивного довголіття, підтримання рівня рухових якостей та  плавальної 



підготовки. Побудова окремих занять та тренувальної програми відбувається 

так само, як планування спортивного тренування –  це 3–6 занять на тиждень 

тривалістю 45–60 хв.  

Адаптивне плавання – це навчання плавання осіб з особливими 

потребами (інваліди), удосконалення їхніх рухових здатностей та плавальної 

підготовленості, що дають змогу певною мірою компенсувати втрачені 

рухові функції, а соціальна адаптація має на них позитивний емоційний 

вплив. Основою адаптивного плавання є традиції фізіотерапії та реабілітації 

інвалідів, де його ефект вважається неперевершеним. 

Лікувально-оздоровче (реабілітаційне) плавання. Цим видом плавання 

займаються особи, які мають погіршення стану здоров’я, що може бути 

відновлено або компенсовано за допомогою спеціальних засобів у водному 

середовищі.  

Засобами реабілітаційного плавання є спеціальні вправи, спрямовані на 

відновлення здоров’я та фізичної  працездатності (професійної і побутової), 

порушених  захворюваннями, травмами або перенесеними операціями. До 

спеціальних засобів додають вправи для загального зміцнення, спрямовані на 

оздоровлення організму, розвиток фізичних якостей та удосконалення 

моторних навичок.  

Інтенсивність занять лікувальним плаванням зазвичай нижча, ніж 

оздоровчим, тривалість заняття також менша. Правильно дозоване фізичне 

навантаження сповільнює розвиток патологічних процесів та сприяє 

швидшому  відновленню порушених функцій організму. Фізичні вправи 

активізують фізіологічні процеси, удосконалюють діяльність усіх органів і 

систем людини, підвищують працездатність, зміцнюють здоров’я.  

 

4. Протипокази та покази щодо занять оздоровчим плаванням 

Протипокази до занять оздоровчим плаванням.  

1. Відкриті рани, трофічні виразки, післяопераційні  нориці (свищі).  

2. Гострі та хронічні захворювання шкіри (екзема, грибкові та 

інфекційні ураження).  

3. Захворювання очей (кон’юнктивіт, блефарит, кератит, підвищена 

чутливість до хлору).  

4. Захворювання лор-органів (гострі та хронічні гнійні отити, 

перфорації барабанної перетинки, екзема  зовнішнього слухового проходу, 

вестибулярні розлади тощо).  

5. Стан після перенесених інфекційних захворювань та хронічні 

інфекційні хвороби.  

6. Венеричні хвороби. Трихомонадний кольпіт, виявлення трихомонад 

у сечі.  



7. Епілепсія.  

8. Вертебробазилярна недостатність з раптовою втратою свідомості в 

анамнезі.  

9. Корінцеві больові синдроми, плексити, невралгії,  неврити у фазі 

загострення.  

10. Гострі захворювання верхніх дихальних шляхів, особливо при 

підвищеній чутливості до хлору.  

11. Нетримання сечі та калу, наявність нориць із гнійним виділенням, 

виділення мокротиння тощо.  

12. Туберкульоз легень в активній стадії.  

13. Ревматичні ураження серця в стадії загострення.  

14. Хронічні неспецифічні захворювання легень у III стадії.  

15. Загострення хронічної коронарної недостатності.  

16. Інші захворювання серцево-судинної і дихальної систем у стадії 

декомпенсації.  

17. Жовчнокам’яна і сечокам’яна хвороби.  

18. Гострі запальні захворювання нирок та сечовивідних шляхів.  

Покази до занять оздоровчим плаванням. 

Захворювання нервової системи:  

1. Порушення рухової функції після пошкодження хребта зі стисканням 

або порушенням цілісності спинного мозку, а також після пошкоджень 

головного мозку і периферичних нервів.  

2. Вторинні кінцеві больові синдроми при остеохондрозі (у тому числі 

після операційного втручання), спондилоартрит.  

3. Наслідки пошкодження окремих периферичних нервів (парези, 

атрофія м’язів, контрактури, деформація тощо).  

4. Неврози й астенічний стан, у тому числі із супровідними 

вегетативними та судинними розладами.  

5. Залишкові явища після перенесеного поліомієліту і дитячих 

церебральних паралічів.  

6. Вегетативні поліневропатії.  

7. Вібраційна хвороба.  

8. Атеросклеротичний церебросклероз без вираженого порушення 

мозкового кровообігу.  

Травми і захворювання опорно-рухового апарату, стан після 

операційних втручань:  



1.  Наслідки переломів трубчастих кісток і пошкодження м’яких 

тканин кінцівок, наслідки переломів хребта (без пошкодження спинного 

мозку).  

2. Період відновлення рухових функцій після операцій на опорно-

руховому апараті (ортопедичні операції, остеосинтез різних видів, ампутація 

ніг тощо).  

3. Порушення постави, деформації хребта та ніг (сутулість, сколіози, 

плоскостопість тощо).  

4. Залишкові явища після порожнинних операцій.  

5. Хронічні захворювання кісток, суглобів; артрити та артрози різної 

етіології (деформуючі, ревматоїдні, обмінні,  хвороба Бехтєрєва тощо) не в 

період загострення, захворювання сухожильно-зв’язкового апарату 

посттравматичного та іншого походження.  

Інші захворювання та патологічні стани:  

1. Слабкість фізичного розвитку, недостатній розвиток м’язів, 

суглобно-зв’язкового апарату тощо.  

2. Залишкові явища після гострих захворювань (астенія, анемія тощо).  

3. Деякі захворювання жіночих статевих органів (аномалії положення 

матки, наслідки хронічних запальних процесів тощо), шкіри (хронічна 

кропивниця за відсутності підвищеної чутливості до хлору, деякі форми 

нейродермітів тощо).  

4. Відновний період після тривалої гіпокінезії в здорових людей та 

після великих навантажень у спортсменів.  

Вибір певної методики, рівня фізичного навантаження  проводять 

індивідуально з урахуванням періоду захворювання, особливостей хворого, 

його віку, загального стану, рівня  фізичної підготовки, зокрема вміння 

триматися на воді тощо.  

Плавання як засіб оздоровлення можна застосовувати і при інших 

захворюваннях та патологіях. Воно сприяє  енергетичній регенерації тканин, 

рубцюванню ран після операцій, відновленню після тривалої гіпокінезії, а 

також є чудовим тренуванням вестибулярного апарату та системи 

аналізаторів (поліпшується узгодженість їхньої роботи).  

Плавання активізує процеси обміну речовин, сприяє значному 

розвиткові м’язів. Навантаження на окремі м’язові групи розподіляється 

помірно, створюючи сприятливі умови для їх роботи. Фізичне навантаження 

підвищує м’язову силу та працездатність організму. Заняття оздоровчим 

плаванням доступні й корисні для осіб різного віку практично при всіх 

захворюваннях,  порушеннях і травмах. 
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