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Анотація. У статті розглядається питання можливості комплексного застосування методики ендо-
генно-гіпоксичного дихання (ЕГД) та фізичних навантажень для підвищення рівня функціональної підго-
товленості плавців 13 – 14 років. Увстановлено, що застосування методики ЕГД, за допомогою якої в ор-
ганізмі створюється стан гіперкапнічної гіпоксії, у навчально-тренувальному процесі юних плавців сприяє 
поліпшенню потужності аеробних та ємності анаеробних (лактатних) процесів енергозабезпечення. 
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Постановка проблеми. Результати переможців і призерів спортивних змагань міжна-
родного рівня постійно зростають, а вік спортсменів при цьому має тенденцію до зменшення 
[10, 11]. З огляду на це період підготовки плавця від початківця до спортсмена високої квалі-
фікації, який здатний конкурувати на міжнародній арені, лімітований. Підвищити рівень спо-
ртивної майстерності можна шляхом збільшення обсягів тренувального навантаження, а та-
кож завдяки застосуванню додаткових засобів, які підвищують ефект фізичних навантажень. 
Зловживання обсягом фізичного навантаження викликає погіршення функціонального стану 
юних спортсменів [10], тому існує думка, що підвищення спортивно-кваліфікаційного рівня 
юних спортсменів повинно відбуватися не за рахунок великого обсягу тренувань а завдяки 
застосуванню додаткових засобів, які посилюють ефект фізичних навантажень [8]. Навчаль-
но-тренувальний процес потребує постійної модернізації, наприклад, застосування на всіх 
етапах багаторічної підготовки додаткових прийомів, які посилюють ефект фізичних вправ. 
До таких засобів, які сприяють підвищенню ефективності занять, належать біологічно активні 
додатки, фармакологічні препарати, масаж тощо. Зокрема такий підхід до вдосконалення ада-
птаційних можливостей спортсменів підліткового віку, як вказує М.Р. Смирнов [12], сприяє 
збереженню функціональних можливостей організму на наступні періоди багаторічної підго-
товки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нині триває пошук немедикаментозних 
способів підвищення функціональних резервів організму спортсменів, що є підґрунтям для 
досягнення високих спортивних результатів. Одним із чинників, який обмежує фізичну робо-
тоздатність спортсменів є розвиток кисневої недостатності під час фізичного навантаження. 
Тому при підготовці спортсменів високої кваліфікації як додаткові засоби тренування засто-
совуються різні моделі створення в організмі гіпоксичного стану, що сприяє поліпшенню 
адаптації спортсменів до гіпоксії, так званого фізичного навантаження.  

Як високоефективні для підвищення рівня тренованості спортсменів різної спеціалізації 
зарекомендували себе тренування в умовах середньогір’я та високогір’я [1, 3, 4, 7, 14]. Низь-
кий атмосферний тиск в умовах середньогір’я є причиною зниження парціального тиску газів 
у повітрі, яке вдихається, що супроводжується не лише погіршенням самопочуття, але й зни-
женням працездатності, неадекватним посиленням діяльності серцево-судинної та дихальної 
систем. За таких умов створюються труднощі планування й дозування фізичних навантажень. 
Крім того, тренування в гірській місцевості супроводжується організаційними труднощами, 
пов’язаними з матеріальними витратами, переїздами, зміною режиму харчування тощо. Таку 
гіпоксичну модель слід вважати особливо небезпечною для спортсменів-підлітків, тому що 
вдосконалення спортивної майстерності спортсменів цієї вікової категорії відбувається на тлі 
інтенсивної перебудови організму [9]. З огляду на викладене, серед спектра сучасних додат-
кових засобів підвищення ефективності тренувальних занять, як стверджують деякі дослідни-
ки, більш фізіологічними та безпечними вважаються методики створення гіпоксії в нормоба–
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ричних умовах [5, 6, 9]. За даними Н.В. Гаврилової та Ю.М. Фурмана [8], у навчально-трену-
вальному процесі велосипедистів-підлітків успішно можна застосовувати методику створення 
в організмі нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії з використанням апарату «Ендогенік-01», 
що сприяє не лише поліпшенню адаптаційних можливостей кардіо-респераторної системи, 
прохідності та посиленню дренажної функції бронхів, а також рівню фізичної підготовленості 
юних спортсменів. 

Тому ми сподівалися, що комплексне застосування фізичних вправ та методики ендо-
генно-гіпоксичного дихання в комплексній підготовці плавців 13 – 14 років з використанням 
апарату «Ендогенік-01, буде ефективним для підвищення рівня їх функціональної підготов-
леності юних плавців. 

Мета дослідження: встановити можливості підвищення функціональної підготовлено-
сті плавців 13 – 14 років шляхом штучного створення в організмі стану нормобаричної гіпер-
капнічної гіпоксії. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
1. Вивчити стан питання з теми дослідження. 
2. Вивчити вплив фізичних навантажень із застосуванням методики ендогенно-гіпо-

ксичного дихання на аеробну та анаеробну продуктивність організму підлітків у підготовчий 
період річного макроциклу. 

Методи та організація дослідження: 
 педагогічні спостереження; 
 педагогічний експеримент; 
 педагогічне тестування аеробної та анаеробної продуктивності; 
 методи математичної статистики. 
Під час проведення експерименту визначалися та оцінювалися показники аеробної та 

анаеробної продуктивності організму, а саме: фізична працездатність (PWC170) й максимальне 
споживання кисню (VO2max), які характеризують потужність аеробних процесів енергозабез-
печення; максимальна кількість виконаної механічної роботи за 10с (ВАнТ10), що характери-
зує потужність анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення; максимальна кількість 
виконаної механічної роботи за 30с (ВАнТ30), що відображає потужність анаеробних лактат-
них процесів енергозабезпечення; максимальна кількість виконаної механічної роботи за 1 хв 
(МКЗМР), за якою оцінюється ємність анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення. 

В експерименті брали учать юнаки 13 – 14 років. Усі спортсмени навчались у дитячо-
юнацьких спортивних школах та перебували в навчально-тренувальних групах 3 року на-
вчання, що відповідає етапу попередньої базової підготовки. Спортивний стаж досліджуваних 
становив 4 – 5 років, а кваліфікація – на рівні другого й третього спортивних розрядів.  

Спортсменів перед початком формувального експерименту розподілили на дві групи – 
контрольну (10 осіб) та експериментальну (11 осіб). Плавці контрольної та експериментальної 
груп займалися 5 разів на тиждень за навчальною програмою для ДЮСШ. Відмінність занять 
спортсменів експериментальної групи полягала в застосуванні на кожному занятті під час роз-
минки методики ендогенно-гіпоксичного дихання (ЕГД) з використанням апарату «Ендоге-
нік-01» [16]. 

Обстеження плавців проводилося упродовж підготовчого періоду річного макроциклу у 
трьома етапами: до початку експерименту та через 8 та 16 тижнів від початку. Для визначення 
ефективності впливу комплексного застосування фізичного навантаження та методики ендо-
генно-гіпоксичного дихання на функціональну підготовленість юних плавців ми порівнювали 
середні арифметичні значення зв’язаних вибірок, а відмінності між ними визначали за крите-
рієм Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. Як свідчать результати наших досліджень, 
у спортсменів експериментальної та контрольної груп значних змін функціональної підготов-
леності відносно вихідних даних через 8 тижнів від початку експерименту не зареєстровано. 

Через 16 тижнів від початку тренувальних занять у спортсменів контрольної групи від-
булися вірогідні зміни лише за абсолютною величиноюVO2max. Величина цього показника 
перевищила вихідний рівень на 6,14% (р<0,05) (табл.1). 
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Таблиця 1 
Вплив тренувань з плавання за програмою ДЮСШ аеробну продуктивність  

юнаків 13-14 контрольної групи (n = 10) 
 

Середнє значення, M±m Через 8 тижнів Через16 тижнів 

Показники до  
початку  
занять 

через  
8 тижнів  

від початку 
занять 

через  
16 тижнів  

від початку 
занять 

t р t р 

PWC170, кгм∙хв-1 678,48± 
30,88 

721,57± 
32,39 

770,57± 
30,84 0,96 р>0,05 2,11 р>0,05 

PWC170, кгм∙хв-1∙кг-1 11,74± 
0,35 

12,36± 
0,59 

13,12± 
0,53 0,90 р>0,05 2,16 р>0,05 

VO2max, мл∙хв-1 2393,41± 
52,49 

2466,66± 
55,07 

2549,98± 
52,42 0,96 р>0,05 2,57 р<0,05 

VO2max, мл∙хв-1∙кг-1 41,56± 
0,77 

42,26± 
1,12 

43,41± 
1,11 0,52 р>0,05 1,37 р>0,05 

Маса тіла, кг 57,7± 
1,41 

58,6± 
1,19 

59,0± 
1,30 0,49 р>0,05 0,68 р>0,05 

 

В експериментальній групі через 16 тижнів від початку застосування методики ендо-
генно-гіпоксичного дихання в комплексі з тренувальними заняттями зареєстровано достовірні 
зміни функціональної підготовленості плавців за абсолютною та відносною величинами фі-
зичної працездатності (PWC170 ) й максимального споживання кисню (VO2max). Абсолютна 
величина PWC170 зросла на 12,62% – р<0,05, а відносна на 11,94% – р<0,05. Абсолютна та ві-
дносна величини VO2max підвищилися на 6,45% – р<0,05 та 5,53% – р<0,05 відповідно (табл.2). 

Таблиця 2 
Вплив тренувань з плавання за програмою ДЮСШ  

з використанням методики "ЕГД" на фізичну працездатність  
і аеробну продуктивність хлопчиків експериментальної групи (n = 11) 

 

Середнє значення, M±m Через 8 тижнів Через16 тижнів 

Показники до  
початку занять 

через  
8 тижнів  

від початку 
занять 

через  
16 тижнів  

від початку 
занять 

t р t р 

PWC170, 
кгм∙хв-1 

667,35± 
30,26 

707,73± 
30,89 

763,72± 
29,99 0,93 р>0,05 2,26 р<0,05 

PWC170, 
кгм∙хв-1∙кг-1 

11,73± 
0,28 

12,41± 
0,44 

13,32± 
0,42 1,31 р>0,05 2,26 р<0,05 

VO2max, мл∙хв-1 2374,52± 
51,45 

2443,15± 
52,52 

2538,32± 
50,99 0,93 р>0,05 3,06 р<0,05 

VO2max, мл∙хв-

1∙кг-1 
41,86± 

0,59 
42,88± 

0,76 
44,31± 

0,68 1,06 р>0,05 2,72 р<0,05 

Маса тіла, кг 56,55± 
1,3 

56,82± 
0,79 

57,09± 
0,79 0,18 р>0,05 0,36 р>0,05 

 

Незважаючи на те, що аеробна продуктивність організму плавців експериментальної 
групи за відносною величиною максимального споживання кисню вірогідно підвищилася, 
однак рівень аеробної продуктивності за критеріями Я.П. Пярната[15] упродовж усього пері-
оду експерименту (16 тижнів) залишався «посереднім». 

Оцінка аеробної продуктивності організму плавців за відносною величиною PWC170 з 
використанням критеріїв Г.А. Макарової [13] засвідчила також незмінність рівня фізичної 
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працездатності упродовж 16 тижнів – до початку та по завершенні формувального експери-
менту відносне значення PWC170відповідало «низькому» рівню. 

Заняття за програмою ДЮСШ упродовж 16 тижнів без застосування методики ендоген-
но-гіпоксичного дихання вірогідно не змінили здатність організму спортсменів забезпечувати 
м’язову роботу за рахунок анаеробних алактатних (за показником Вант10) та лактатних (за по-
казниками Вант30 і МКЗМР) метаболічних процесів. 

На відміну від спортсменів контрольної групи, в підлітків експериментальної групи, які 
на тренувальних заняттях застосовували методику ендогенно-гіпоксичного дихання, через 16 
тижнів від початку формувального експерименту вірогідно підвищилися можливості організ-
му забезпечувати м’язову роботу за рахунок процесів, які характеризують ємність анаеробно-
го лактатного метаболізму (табл.3) 

Таблиця 3 
Вплив тренувань з плавання за програмою ДЮСШ з використанням методики "ЕГД" 

на потужність та ємність анаеробних процесів енергозабезпечення  
хлопчиків експериментальної групи (n = 11) 

 

Середнє значення, M±m Через 8 тижнів Через 16 тижнів 

Показники до  
початку  
занять 

через  
8 тижнів  

від початку 
занять 

через  
16 тижнів  

від початку 
занять 

t р t р 

ВАнТ10 мл∙хв-1 2070,82± 
104,69 

2250,0± 
98,19 

2354,73± 
100,55 1,25 р>0,05 1,96 р>0,05 

ВАнТ10 мл∙хв-1∙ кг-1 36,55± 
1,77 

39,55± 
1,48 

41,18± 
1,48 1,30 р>0,05 1,99 р>0,05 

ВАнТ 30 мл∙хв-1 1749,73± 
79,85 

1820,73± 
75,22 

1859,18± 
64,18 0,65 р>0,05 1,07 р>0,05 

ВАнТ 30 мл∙хв-1∙ кг-1
 

30,91± 
0,89 

32,0± 
0,89 

32,55± 
0,79 0,87 р>0,05 1,38 р>0,05 

МКЗМР, мл∙хв-1 1484,06± 
36,22 

1555,06± 
30,58 

1614,92± 
30,24 1,50 р>0,05 2,77 р<0,05 

МКЗМР, мл∙хв-1∙ кг-1 26,30± 
0,67 

27,39± 
0,55 

28,32± 
0,60 0,56 р>0,05 2,24 р<0,05 

Маса тіла 56,55± 
1,3 

56,82± 
0,79 

57,09± 
0,79 0,18 р>0,05 0,36 р>0,05 

 

Середня величина абсолютного показника МКЗМР експериментальної групи через 16 
тижнів занять зросла в середньому на 7,59% (р<0,05), а відносного – на 7,13% (р<0,05). 

Висновок. Комплексне застосування фізичних вправ і методики ендогенно-гіпоксич-
ного дихання в навчально-тренувальному процесі плавців-підлітків упродовж підготовчого 
періоду річного макроциклу сприяє підвищенню рівня аеробної продуктивності організму та 
ємності анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення. Для підвищення спортивних ре-
зультатів юних плавців слід приділяти увагу фізичним вправам, які вдосконалюють потуж-
ність анаеробних алактатних та лактатних процесів енергозабезпечення, що, на наш погляд, 
позитивно вплине на прояв такої фізичної якості як швидкість. 

Перспективи подальших досліджень. Планується провести дослідження ефективності 
штучного створення в організмі стану гіперкапнічної гіпоксії та тренувань з активною стиму-
ляцією анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення шляхом пропливання на початку 
тренувань коротких відрізків з максимальною швидкістю, що сприятиме поліпшенню алактат-
них процесів енергозабезпечення. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности комплексного применения методики эндоген-
но-гипоксического дыхания и физических нагрузок для того, чтобы понять уровень функциональной подготов-
ленности пловцов 13–14 лет. установлено. что применение методики, при помощи которой в организме создается 
состояние гиперкаптической гипоксии, в научно-тренировочном процессе юных пловцов способствует улучше-
нию аэробной продуктивности организма и емкости анаэробных лактатных процессов энергообеспечения.  
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Abstract. The article discusses the possibility of complex application procedures endogenously-hypoxic breathing 
(EHB) and exercise to improve physical state 13-14 years swimmers. It was found that the use of EHB procedures by 
which the body creates a state hiperkapnic hypoxia in the training process of young swimmers improves aerobic perform-
ance and capacity of the body lactate anaerobic energy processes. 
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