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Анотація. Розглянуто індивідуальні особливості адаптації організму у спортсменки високого класу 
до фізичних навантажень різної інтенсивності у плаванні, які забезпечуються проявом функціональних 
можливостей системи дихання і кровообігу. Оцінювання результатів обстеження проводило за руховими 
проявами працездатності, за змінами фізіологічних і біохімічних показників. Були проаналізовані резуль-
тати тестових навантажень, які моделюють змагальні дистанції у висококваліфікованої спортсменки. 
Отримані дані можуть бути покладені в основу для розробки швидкості розгортання анаеробних механі-
змів енергозабезпечення та швидкості виведення й утилізації молочної кислоти (лактату). 
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Постановка проблеми. Плавання – один із найбільш масових і популярних видів спо-
рту. Він містить шість дисциплін – вільний стиль, брас, на спині, батерфляй, комплексне пла-
вання, естафети. Плавання є другим після легкої атлетики видом спорту за кількістю медалей 
[1–3]. Підготовка плавців високого класу, здатних встановлювати світові рекорди, перемагати 
у найбільших змаганнях, ведеться в багатьох країнах світу. Висока світова конкуренція на су-
часному стані розвитку плавання ставить вимоги до пошуку найефективнішої методики під-
готовки плавців, яка дозволила б їм включитися в боротьбу за світові рекорди, перемоги в Іг-
рах Олімпіад, чемпіонатах світу та Європи [4, 8]. Слід зазначити, що в останні роки рівень і 
обсяг спеціальних знань у цій сфері різко зросли. Передусім, цей період характеризується на-
уково-дослідною роботою в галузі морфології і фізіології, біомеханіки і біохімії спортивного 
плавання. Цікаві і практично цінні знання були отримані при розробці структури змагальної 
діяльності плавців; шляхів оптимізації системи контролю, управління й моделювання в сис-
темі спортивної підготовки; методики розвитку різних рухових якостей: сили, витривалості, 
швидкісних здібностей, гнучкості, координації; ефективних варіантів спортивної техніки, ме-
тодики психологічної підготовки; оптимальної структури багаторічної і річної підготовки, 
методики побудови найважливіших елементів структури процесу підготовки – етапів, пері-
одів, різних циклів, занять. Звичайно, що узагальнення цієї інформації, її систематизація, до-
ведення до рівня практичних рекомендацій і впровадження в практику – дієвий шлях підви-
щення якості підготовки плавців високого класу [3, 5, 6, 7, 8]. 

Витривалість – необхідна фізична якість плавця. Розрізняють загальну витривалість і 
спеціальну. У плаванні загальна витривалість найбільше проявляється у вправах тривалістю 
8 хв і більше (800–1500 м). Рівень загальної витривалості визначається декількома факторами. 
Найважливіші з них – три: 1) біологічні основи загальної витривалості – аеробні можливості 
організму; 2) ступінь економізації рухів; 3) психічна основа загальної витривалості – уміння 
«терпіти». Ці фактори значною мірою компенсують один одного, і в різних спортсменів ви-
ражені по-різному [2, 6].  

Основний показник аеробних можливостей – максимальне споживання кисню 
(VO2max, л хв-1). Чим більшу кількість кисню може спожити спортсмен за одиницю часу, тим 
більшу кількість енергії він може виробити, а отже, більшу роботу виконати. Показник 
VO2max, як правило, підвищується з ростом кваліфікації спортсмена. У плавців високих розря-
дів він у середньому майже у 2 рази більше, ніж у плавців низьких розрядів.  

У більшості вправ у плаванні результат залежить переважно від спеціальної витривало-
сті – здатності спортсмена підтримувати високу швидкість, високу працездатність, головним 
чином при навантаженнях у зоні субмаксимальної потужності, тобто при плаванні на дистан-
ціях 50–400 м.  
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Виявлення спеціальної витривалості залежить від певних фізіологічних, біохімічних і 
психічних факторів. Біологічну основу спеціальної витривалості становлять анаеробні мож-
ливості.  

Механізм анаеробних процесів загалом полягає в такому. При невисокій, або субкритич-
ній, інтенсивності (при роботі малої і помірної потужності) потреба організму в кисні менша, 
ніж кількість кисню, що надходить до організму, тобто кисневий запит повністю або з над-
лишком задовольняється надходженням кисню. При підвищенні потужності роботи настає 
момент так званої критичної інтенсивності, коли потреба організму в кисні дорівнюватиме 
його надходженню (саме цей момент характеризується максимальним споживанням кисню, і 
очевидно, що чим більше VO2max, тим вище критична інтенсивність, якої може досягти спорт-
смен). При подальшому підвищенні потужності роботи (у зоні надкритичної інтенсивності) 
організмові починає бракувати надходження кисню, тобто кисневий запит починає переви-
щувати надходження кисню. У цих умовах вироблення енергії відбуватиметься за рахунок 
здатності організму виробляти деяку частину енергії в анаеробних (безкисневих) умовах, тоб-
то в умовах збільшуваного кисневого боргу, що потім погашається після закінчення роботи. 
Паралельно з нагромадженням кисневого боргу, що в добре підготовлених спортсменів може 
досягати 14–16 і більше літрів, у організмі, відбуваються й інші зрушення (нагромадження 
продуктів розпаду – передусім молочної кислоти, зміна концентрації водневих іонів – показ-
ника рН та ін.) [3].  

Продукти, що нагромадилися до краю, енергетичного розпаду або кисневий борг або те 
й інше одночасно, змушують спортсмена знизити потужність роботи або зовсім припинити її. 
Само собою зрозуміло, що чим вища межа названих показників, тим більшу працездатність 
може виявити спортсмен у зоні розглянутих потужностей. Іноді анаеробні можливості поми-
лково ототожнюють зі спеціальною витривалістю й навіть з можливістю досягнення певного 
спортивного результату [4].  

Анаеробні можливості (як і аеробні) – це тільки енергетичний показник працездатності. 
Перетворення ж працездатності в спеціальну або загальну витривалість і тим більше реаліза-
ції цих якостей у спортивному результаті залежать не меншою мірою, наприклад, як від під-
готовленості опорно-рухового апарату, так і від сили психічних процесів (уміння «терпіти» та 
ін.) і від економічності спортивної техніки. Тобто, образно кажучи, від коефіцієнта корисної 
дії, з яким використовується утворена в організмі в результаті аеробних і анаеробних процесів 
енергія.  

Таким чином, анаеробна працездатність – лише одна з передумов спеціальної витрива-
лості. Як відомо, основним джерелом енергії при м'язовій діяльності є розщеплення аденозин-
трифосфорної кислоти (АТФ) – сполуки, багатої на енергію. Утримування АТФ у м'язах від-
носно невелике й постійне. Запаси енергії, що витрачаються при розщепленні АТФ, повинні 
бути негайно відновлені, інакше знижується здатність м'язів до скорочення. Анаеробні мож-
ливості визначаються двома взаємозалежними біохімічними механізмами: креатин-фосфат-
ним (виділення енергії за рахунок ресинтезу фосфоровмісних сполук) і гліколітичним (виді-
лення енергії за рахунок розщеплення вуглеводів) [9, 10].  

Мета дослідження. Визначити індивідуальні особливості швидкості розгортання анае-
робних та аеробних процесів енергозабезпечення спортсменки високого класу за умов фізич-
них навантажень різної інтенсивності у плаванні на тренувальному тестуванні для реалізації 
та вдосконалення під час виступів на основних змаганнях. 

Методи й організація дослідження. Використовувалися методи поточного й оператив-
ного контролю індивідуального функціонального стану спортсменки-плавчихи Д. елітної гру-
пи: основна дистанція 100–200 м кролем. Застосовувалися такі методи досліджень: 

- біохімія крові з використанням біохімічного аналізатора «Dr. Lange LP-420 » (концен-
трація гемоглобіну, гематокриту, еритроцитів, глюкози, сечовини, лактату крові в стані спо-
кою, тобто вранці до сніданку).  

- рівень концентрації лактату крові визначався при тестуванні та виконанні спеціальних 
серій тренувальних вправ на воді; 
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-  хронометрія тестованих дистанцій і окремих її відрізків при застосуванні тестових і 
тренувальних навантажень з використанням секундомірів «Umbro Professional StopWatch»; 

-  радіотелеметрична пульсометрія на окремих тренувальних заняттях і при прохо-
дженні тестових вправ із застосуванням пульсометрів «Polar» S810i; 

-  статистичні методи обробки отриманих даних при знаходженні залежностей між 
швидкістю плавання, концентрацією лактату крові і ЧСС, відповідної цій швидкості, метод 
екстраполяції спортивного результату на головні старти чотириріччя з розрахунком індивіду-
альних зон інтенсивності навантажень.  

Тестування спортсменки відбувалося з використанням диференційованого підходу що-
до врахування статі, віку, спортивного стажу, спортивної спеціалізації та кваліфікації й зав-
дання, що стоїть перед спортсменкою. Ураховувалися також попередні результати, як ком-
плексних обстежень, так і на поточному контролі під час НТЗ (науково-технічний збір). До-
слідження проходили на етапному комплексному обстеженні змагального періоду в рамках 
річного циклу підготовки. Використовувалося тестування спортсменки за схемою на швидко-
сті, відповідній запланованому результату на 100 м кролем: 1х50м; 1х45м; 3х35м; 8х25м; 
8х25м; 6х25м; 4х25м; 2х25м, і повторні проходження дистанції 7х100м зі збільшенням швид-
кості на кожній наступній. 

Результати дослідження та їх обговорення. У динаміці тестування оперативного фун-
кціонального стану на НТЗ у спортсменки спостерігалися індивідуальні особливості. Це ви-
ражалося в зниженні реактивності функціональних систем організму, що може бути пов'язано 
з використанням низькоінтенсивних тренувальних навантажень, що передують розвиткові 
хвороби, використання фармакологічних засобів без урахування індивідуальних особливо-
стей спортсменки та особливостей побудови тренувальної програми в названому циклі підго-
товки. На НТЗ було зафіксовано значне зниження концентрації гемоглобіну в динаміці впро-
довж двох днів, тобто із 145 г∙л-1 концентрація гемоглобіну знизилася до 126 г∙л-1, що сполу-
чене з високим показником сечовини в стані спокою після дня відпочинку, який становив 
7,2 ммоль·л-1 (табл. 1). Це при переважному використанні в тренувальному процесі аеробних 
зон інтенсивності навантаження може свідчити про після хворобливий ефекті і можливе дже-
рело інфекції в організмі. Виражено реакцію на ортостатичний вплив у поєднанні з переви-
щенням рівня показника сечовини крові оптимальних значень, тобто концентрація сечовини 
становила 9,3 ммоль·л-1 (табл. 1). У той самий час після внесення корекції тренування й нада-
них рекомендацій з харчуванню, відзначається позитивна динаміка фізіологічних і біохіміч-
них показників щодо НТЗ в квітні, що не пов'язано з тренувальним процесом попередніх до-
сліджень, за винятком різкого зниження показника гемоглобіну крові до 129 г∙л-1 , якому не-
обхідно приділити особливу увагу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати біохімічного тестування спортсменки ЕКО і проходження НТЗ 

 

Час проведення обстеження, місяць, дні Біохімічні показники 
ЕКО 17.04 18.04. 10.06. 11.06. 13.06. 16.06. 

Гемоглобін, г·л-1 154 145 126 136 136 138 129 
Гематокрит, % 41,3 39,4 38,8 40,4 38,2 30,4 38,2 
Еритроцити, 1012· л-1 4,6 4,47 4,89 4,26 3,31 4,42 2,25 
Глюкоза, ммоль·л-1 4,6 4,13 4,21 3,5 3,25 4,02 4,36 
Сечовина, ммоль·л-1 4,45 7,2 6,62 2,14 3,9 9,3 5,71 
Лактат, ммоль·л-1 0,93 1,24 1,24 1,32 1,33 2 1,45 

 

При проходженні тесту 7 х 100 м з приростом швидкості отримані індивідуальні зони 
інтенсивності з ЧСС і швидкості переміщення спортсменки у воді (рис.1). 

У результаті тестування було отримано точку, відповідну анаеробному порогу (за лактат-
ною кривою і методом Конконі) [11], як за зовнішніми (швидкість плавання), так і по внутрі-
шніми (ЧСС, концентрація лактату) сторонам роботи. Цей критерій лежить в основі плануван-
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ня тренувальних вправ, спрямованих на розвиток аеробної потужності, що є базовою сторо-
ною функціональної підготовленості спортсменки, яка спеціалізується на дистанції 100 метрів. 
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Рис.1. Індивідуальна залежність зон інтенсивності  
за ЧСС-швидкість (А) і лактат-швидкість (Б) 

 

При проведенні повторного тестування на НТЗ спортсменка відмовилася від побудови 
нових зон інтенсивності, що робили 2 місяці перед тим на користь двох вузькоспеціалізова-
них тренувальних занять за величиною та спрямованістю на комплексний розвиток аеробного 
і гліколітичного механизму енергозабезпечення (створення рухового стереотипу) при дистан-
ційних швидкостях.  

В основі тренувальних навантажень – багаторазове повторення відрізків такої тривало-
сті, які як менші порівняно зі змагальною дистанцією, з урахуванням правильно підібраних 
інтервалів відпочинку, гарантуватимуть підтримання запланованої середньої змагальної шви-
дкості (табл.2). 

Таблиця 2 
Тренувальне тестування на швидкості,  

що відповідає запланованому результату на 100 м кролем 
 

1тест 2 тест 

№ 

Характер на-
вантаження  
на швидкості, 
що моделює 
100 м кролем 

Рівень концен-
трації лактату 
крові, 
мМоль.л-1 

№ 

Характер  
навантаження 
на швидкості, 
що моделює 
100 м кролем 

Рівень  
концентрації 
лактату крові, 
мМоль.л-1 

Вихідне  
значення:  1,33 Вихідне  

значення:  2,0 

1 серія 1х50м 4,85 1 серия: 8х25м 6,29 
2 серія 1х45м 14,7 2 серия 6х25м 9,01 
3 серія 3х35м 13,3 3 серия 4х25м 10,5 
4 серія 8х25м 12,7 4 срия 2х25м 9,21 

 

Аналіз одержаних даних дозволяє припустити, що спортсменці слід приділити увагу й 
оптимізувати фізичні навантаженням в гліколітичній зоні вищій ПАНО2 при змагальній 
швидкості 100% від дистанційної. Тоді швидкість накопичення лактату відповідатиме швид-
кості його накопичення на основній змагальній дистанції при правильній моделі її прохо-
дження. Кінцевий рівень концентрації лактату залежатиме від тривалості вправи (яка завжди 
буде менше змагальної) і інтервалів відпочинку. При її використанні ніколи не можна прагну-
ти до накопичення максимальних індивідуальних концентрацій лактату за рахунок зменшен-

Швидкість, с Швидкість, с 

ЧСС, уд/хв 
лактат, ммоль/л 

А 

Б 
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ня тривалості тренувальної вправи та збільшення інтервалів відпочинку до кінця заняття. Го-
ловною помилкою може бути тренувальний процес у гліколітичній зоні інтенсивності. У та-
кому випадку швидкість накопичення лактату – нижча, ніж при проходженні основної змага-
льної дистанції, і рівень концентрації лактату залежать від тривалості вправи й інтервалів від-
починку. Зона небезпечна тим, що при частому її використанні утворюється швидкісний ба-
р'єр. Таке гліколітичне тренування спрямовано, передусім, на поліпшення у спортсмена шви-
дкості утилізації лактату на дистанції, а не на наближення до індивідуальних максимальннх і 
руйнівних концентрацій лактату. Тому необхідно передусім, правильно дібрати інтервали від-
починку і довжину відрізка меншого за змагальну дистанцію. Також слід приділити увагу фі-
зичному стану спортсменки під час збільшення обсягів тренувальних навантажень у 4-й зоні 
інтенсивності, що значно впливає на її індивідуальні фізіологічні показники крові, зокрема, 
гемоглобін.  

Висновок. Під час проведення досліджень було відзначено, що для реалізації індивіду-
альних анаеробних можливостей на змагальних дистанціях спортсменок-плавчих та вдоско-
налення виступів на основних змаганнях необхідно: 

- для загального зменшення тренувальних навантажень оптимізувати обсяг тренуваль-
них навантажень у гліколітичній зоні при змагальній швидкості 100% від дистанційної; 

- на 100 м кролем розробити модель проходження змагальної дистанції з урахуванням 
індивідуальних функціональних можливостей, при цьому кінцевий рівень концентрації лак-
тату залежатиме від тривалості вправи (яка завжди буде менше змагальної) і інтервалів відпо-
чинку; 

-  при проведенні тренувальних навантажень великої і малої інтенсивності за обсягом 
необхідно приділити особливу увагу функціональному стану спортсменки, що згодом позна-
чатиметься на результаті вирішальних змагань. 

Перспективи подальших досліджень. Планується в подальшому за допомогою біохі-
мічних показників і з використанням під час досліджень показників газоаналізу вносити своє-
часну корекцію в тренувальний процес для підвищення працездатності спортсменів, залежно 
від спрямованості тренувального процесу, з урахуванням індивідуальних резервів і можливо-
стей організму для досягнення високих спортивних результатів та збереження здоров'я спорт-
сменів. 
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Аннотация. Рассмотрены индивидуальные особенности адаптации организма у спортсменки высокого 
класса к физическим нагрузкам разной интенсивности в плавании, которые обеспечиваются проявлением функ-
циональных возможностей системы дыхания и кровообращения. Оценка результатов обследования проводилась 
по двигательным проявлениям работоспособности, по сдвигам физиологических и биохимических показателей. 
Были проанализированы результаты тестирующих нагрузок моделирующих соревновательные дистанции у вы-
сококвалифицированной спортсменки. Полученные данные могут быть положены в основу для разработки ско-
рости развертывания анаэробных механизмов энергообеспечения и скорости выведения и утилизации молочной 
кислоты (лактата). 

 

Ключевые слова: лактат, анаэробные и аэробные процессы, частота сердечных сокращений (ЧСС), био-
химические показатели крови, гликолиз. 
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Abstract. It has been considered the individual characteristics of adaptation in high-class athletes to physical activ-
ity of varying intensity in swimming, which are provided by the manifestation of the functionality of the respiratory sys-
tem and blood circulation. Evaluation of the survey was carried out by motor manifestations of efficiency, in shifts of 
physiological and biochemical parameters. We analyzed the results of testing loads simulating a highly competitive dis-
tance athletes have been analyzed. The data obtained can be used as the basis for the development speed of deployment of 
anaerobic mechanisms of energy supply and the rate of excretion and utilization of lactic acid (lactate). 

 

Key words: lactate, anaerobic and aerobic processes, heart rate (HR), blood chemistries, glycolytic process. 
 


