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ПЛАВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я І 
ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНІЗМУ 

 
У сучасному світі дедалі більше людей веде пасивний спосіб життя, 

забуваючи, що для збереження здоров’я потрібні регулярні фізичні наван-
таження та корисні звички. Густав Ралуй дуже влучно зауважив, що дбаю-
чи про чистоту свого дому, справність особистого автомобіля, ще уважні-
ше ми повинні ставитися до здоров’я свого тіла, тому що це наша єдина 
домівка та засіб пересування по життю. 

Значна кількість фахівців (як медиків, так і досвідчених педагогів), 
які спостерігають за розвитком дітей та підлітків розглядають та наполег-
ливо рекомендують плавання як засіб, що може суттєво впливати на здо-
ров’я та фізичний розвиток молоді. Плавання – не тільки чудовий вид фі-
зичних вправ, який приносить задоволення людям різного віку, корисний 
спосіб відпочинку, а і добрий засіб зміцнення здоров’я і загартовування. 
Він позитивно впливає на серцево – судинну систему, органи дихання, ви-
правляє недоліки постави, підвищує життєвий тонус організму. Система-
тичні заняття з плавання допоможуть дитині стати спритною, сильною, ви-
тривалою; виховують у неї сміливість, цілеспрямованість, зібраність, са-
мостійність. І у подальшому житті вони стають у нагоді тим, хто хоче по-
довжити свою молодість. 

Заняття у воді майже не мають протипоказань, тому лікарі рекомен-
дують саме їх як найдоцільніший засіб збереження здоров’я. Головною пе-
ревагою цих занять є мала вірогідність травмування, водночас вони мають 
значний оздоровчий ефект. Одночасно тренуючи м’язи та кардіореспірато-
рну систему, заспокійливий вплив води знімає психічне напруження. 

Мета дослідження – плавання як вид фізичних вправ. 
Предмет дослідження – вплив плавання на зміцнення здоров’я і зага-

ртовування організму. 
Завдання дослідження: 1) проаналізувати вплив занять плаванням на 

дихальну, серцево-судинну, опорно-рухову, м’язову системи, розвиток фі-
зичних якостей людини; 2) ознайомлення з аквафітнесом (оздоровчими за-
няттями у воді). 

В результаті опрацьованої літератури з даної теми можна зробити 
такі висновки, що регулярні заняття плаванням сприяють загартовуванню, 
підвищенню життєвого тонусу організму, поліпшують функції вегетатив-
них систем та працездатності, запобігають передчасному старінню. 

Оздоровче і лікувальне значення занять у воді, крім загально розви-
вального впливу фізичних вправ на організм, зумовлюється сприятливими 
хімічними та біологічними властивостями води. 

Вплив водного середовища на шкіру (охолодження та тиск води) 



призводить до змін у системі терморегуляції, чим і пояснюється ефект за-
гартовування та підвищення обміну речовин ( спільний вплив водного се-
редовища та фізичних навантажень). 

Цей вплив сприяє підвищенню енергетичних витрат людини, що 
можна використовувати для зниження ваги тіла, як наслідок, втрата до 1 кг 
під час оздоровчого плавання, та 2-4 кг після інтенсивного тренування. 
При цьому ефект виконання фізичних вправ у воді найбільше позначається 
на зниженні маси жирових тканин. Також плавання використовують під 
час лікування деяких захворювань, пов’язаних із обміном речовин. 

Заняття у воді підвищують імунітет до застудних захворювань, 
сприяють загартовуванню організму, особливо підвищується рівень реак-
цій пристосування у басейнах з морською водою або на морі. 

Водне середовище сприятливо впливає на дихальну систему. Воно 
дає змогу збільшувати ємність легень завдяки потребі долати опір води під 
час видиху (та ще додатково розвивати м’язи грудної клітки), що є виріша-
льним у комплексному лікуванні хронічних бронхітів і пневмоній. Серед-
ній розмір ЖЄЛ (життєва ємність легень) у плавців 6,5 – 7 л. (у людей, що 
не займаються спортом ЖЄЛ у середньому 3,5 – 4 л). Заняття плаванням 
сприяють виробленню глибокого та узгодженого з рухами дихання – пра-
вильного дихання. 

Заняття плаванням впливає на серцево–судинну систему. Горизонта-
льне положення тіла у воді, ефективна дія м’язового насосу (внаслідок ди-
намічного скорочення великих груп м’язів) у поєднанні з глибоким дихан-
ням полегшує венозний кровообіг, що сприяє збільшенню систолічного 
обсягу крові під час плавання, чим взагалі полегшується робота серця. За-
няття плаванням впливає на опорно–рухову систему. Плавання з успіхом 
виправляє порушення постави і деформації хребта людини. Лікувальне 
плавання використовують при сколіозі та інших порушеннях, корегуючи 
деформацію хребта вправами, які примушують його вигинатись у проти-
лежний бік та завдяки симетричності рухів і горизонтальному положенню 
тіла у воді, що розвантажують хребет від тиску на нього ваги тіла. 

Також плавання сприяє збільшенню сили, підвищенню тонусу м’язів, 
особливо в тих, що розгинають хребет та черевний прес. Дієвими засобами 
при всіх порушеннях постави є плавання брасом, батерфляєм, а також аси-
метричне плавання з навантаженням на м’язи, що відстають у своєму роз-
витку. 

Належачи до вправ глобального впливу, плавання сприяє гармоній-
ному розвитку всіх груп м’язів. Під час плавання працюють майже всі 
м’язи тіла, особливо плечового поясу. Плавання сприяє розвитку фізичних 
якостей людини: сили, витривалості, швидкості, спритності. 

Для оздоровлення (лікування) використовують оздоровчі заняття у 
воді: оздоровче плавання, гімнастика у воді. У наш час замість поняття 
«оздоровчі заняття у воді» часто використовують термін «аквафітнес». 



Аквафітнес – це система фізичних вправ вибіркового спрямування в 
умовах водного середовища, що виконує, завдяки своїм природним якос-
тям, роль природного багатофункціонального тренажера. Аквафітнес 
включає: 

Акваджогінг – комплекс бігових рухів, які виконуються з визначе-
ною амплітудою та інтенсивністю на різній глибині басейну. 

Акваденс, акваритмік – різні елементи та комбінації складних коор-
динаційних танцювально – гімнастичних рухів. 

Аквабілдинг, акваформінг, ватерпауер – вправи з атлетизму, які ви-
користовуються для підвищення силових можливостей локальних та регіо-
нальних м’язових груп. 

Аквастеп – комплекс вправ які виконуються на степ–платформі, за-
кріплені на дні басейну. 

Аквастретчинг – спеціалізовані вправи для розвитку гнучкості та 
збільшення амплітуди рухів у суглобах. 

Гідрорелаксація – вправи на розслаблення. 
Аквааеробіка – система фізичних вправ у воді, яка поєднує елементи 

плавання гімнастики стретчингу, силових вправ. 
Влітку, працюючи інструктором по спорту в таборі «Артек», я на 

практиці переконався, що у дітей, які вміють добре плавати, кращий імуні-
тет, вони менше хворіють простудними захворюваннями. 

Оздоровчий ефект фізичних вправ спостерігається лише тоді, коли 
вони: 

− раціонально збалансовані за спрямованістю, навантаженням та 
об’ємом; 

− відповідають пристосувальним індивідуальним (вік, стать, стан 
здоров’я) можливостями тих, хто займається; 

− передбачають оптимальне чергування навантаження з відпочин-
ком; 

Отже, результати дослідження показали, що плавання підвищує іму-
нітет до застудних захворювань, сприяє загартовуванню організму, пози-
тивно впливає на дихальну, серцево-судинну, опорно-рухова та м’язову 
системи. 
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