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Актуальшеть. Виявлення перспективних плавцов дуже важливе в Tenepinmm час. Обумовлено 
це високим ровнем спортивних результатов, для досягнення яких плавцю необхщно володии 
рщюсними морфолопчними даними, сполученням комплексу ф1зичних якостей та псих1чних 
зд1бностей, як1 знаходяться на високому piBHi розвитку [1, 3]. Таке сполучення, навпъ при самому 
сприятливому плануванш багатор1чного тренування, та наявносп yeix необх1дних умов, 
зустр1чаютъся дуже рщко. Достатньо сказати, що з 5 тис. навчених догей для цшеспрямованого 
спортивного удосконалення вщбирають 8-10 чоловж, з яких згодом лише один досягае р1вня МС 
[2]. Спортивно обдароваш дни зустр1чаються дуже рщко, i про низьку якють проведеного спор
тивного вщбору. Практичний доеввд показуе, що на початковому еташ багатор1чного тренування 
тренери часто не пом1чають обдарованих спортсменов, а у тренувальних трупах залишаються 
плавщ середнох зд1бностей, у силу того, що вони з тих чи шших причин показуютъ вщносно 
висою результата в дитячому або пщлижовому впц [3,4].

Отже обрана тема дослщження с актуальною, оскыьки сучасний спорт та, зокрема, плавания 
вимагаютъ вщ тренеров та науковцов постшного пошуку нових бшып шформативних критерий 
вщбору та оцшки обдарованосН майбугнох висококвал1фжованих спортсменов.
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Мета: виявити шформативш показники, яга визначають перспектившсть юних плавщв та £х 
зд1бност1 до ефективного спортивного вдосконалення.

Завдання:
1. Вивчити i проанал1зувати систему спортивного вщбору в плаванш.
2. Визначити р1вень перспективносй плавц1в за допомогою класично! методики на другому 

еташ вщбору.
3. Розробити та обгрунтувати оригшальну методику вщбору плавцш 11-12 рогав та визначити 

за п допомогою вщсоток перспективних спортсмешв.
Методи дослцркень: анал1з лггературних джерел, антропометры, метод функщональних проб, 

педагойчне тестування, методи математично! статистики.
Оргашзацш дослщжень. Дослщження проводилися протягом 2007-2008 р. на баз1 плавального 

басейну м. Дншропетровська ВАТ «Дншроважмаш». В тестуваннях прийняли участь 60 плавщв 
11-12 рогав. Медико-61 олопчш дослщження проводилися в обласному ф1зкультурному диспансеру 
лпсарш iM. Мечнжова м. Дншропетровська.

Результата дослщжень та ix обговорення. Ф1зичний розвиток, статура, показники 
функционального стану найважливппих орган1в i систем мають важливе значения як у процей ви- 
бору, так i у досягненш високих спортавних результаты. Саме тому класична методика визначен- 
ня перспективносй до занять плаваниям включае дослщжнення саме антропометричних 
показнигав (табл.1). Встановлено, що вони вщповщають встановленим нормам для цього вжу, а 
показник ЖСЛ, який е важливим для подалыпого вщбору в плаванш у хлопщв на 60 мл, а у 
д1вчаток на 74 мл битыпе рекомендованих даних для цього вжу.

Таблиця 1 - Визначення перспективносй плавц1в за класичною методикою (п=60)

Показники X 4 m 8
Хлопщ Д1вчата Хлопщ Д1вчата

Довжина тыа, см 148,0 ±1,04 152,33 ±1,37 3,60 4,74
Маса йла, кг 39,0± 1,01 37,58 ±1,36 3,83 4,70
ОГК, см 74,0 ±0,63 72,92 ±1,17 2,19 3,92
Довжина рук, см 67,00 ±1,29 65,25 ±1,00 4,45 3,47
Довжина руки/довжина тулуба, ум. од. 0,45 ±0,01 0,43 ± 0,01 0,02 0,02
ФЖЕЛ, мл 3000,0 ±121,25 2684,17 ±61,24 420,02 212,15
Плавучють, бали 4,40 ±0,19 4,10±0,15 0,67 0,51
50 м основним способом, бали 3,35 ±0,15 3,28 ±0,11 0,54 0,46
200 м к/п, бали 3,40 ± 0,183,41 ±0,14 0,63 0,5

Ощнка плавально! пщготовленоей проводилася з подальшим перерахуванням в бали результа
ту пропливання 50м обраним стилем та 200 м комплексним плавания (к/п). Встановлено, що 
бшышеть дней виконують щ вправи на оцшку «3» та «4». Отже з групи видшилося майже 70%, 
яга мали найкрапц показники плавучоей та виконали плавальш тести за оцшку «4». Цих 
спортсмешв можна вщнести до групи найбшып перспективних.

Пор1вняльний анал1з отриманих результайв з даними провщних фах1вщв в галуз1 спортивного 
тренування встановив, що вони суттево не в1др1зняютъся вщ ixHix, а збшыпення показнигав у 
д1вчат с наслщком або акселераци, або показником перспективносй. Анал1з отриманих показнигав 
по кожнш дитиш окремо встановив, що перспектавними в нашш груш за класичною методикою е 
лише 42 дитани (70%). Осгальки сучасшсть вимагае пошуку нових метод1в оцшки 
перспективносй дней, нами було запропоновано протестувати обраних перспективних 
спортсмешв ще й на функщональш тести (табл. 2.).

Дослщження функщональних показнигав виявило, що показник PWC170 у хлопщв склав 127,0 
Вт, у д1вчаток - 123,33 Вт. Середш показники проби Штанге, вщповщно, дор1внювали 72,08 с у 
хлопц1в та 60,92 с у д1вчаток. Показник проби Генча склав 26,75 с у хлопц1в та 22,67 с у д1вчаток. 
Максимальний показник динамометрн зафжсований на р1вш 26 кг. Максимальний результат 
станово! динамометрн у хлопщв - 70 кг, а у д1вчаток - 60 кг. Показник житгевого шдексу 
вщповщае норм1 для плавщв цього вжу.
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Для яюсно! ощнки отриманого показника фактично! ЖЕЛ, який залежить вщ р1вня ф1зично! 
шдготовленосп та рухово! спрямованосп, проводили и зршняння з розрахованим по ршнянню 
Людвка показника надежно! ЖЕЛ. Сшвставлення цих показниюв дозволило встановити, що у 
быыпосп дшчат показник фактично! ЖЕЛ перевищуе розрахований показник належно!, що с пе- 
редумовою для подалыпого плавального вдосконалення.

Таблиця 2 - Фунюцональш показники плавцш (п=42)

Показники X ш 8
Хлопщ Д1вчата Хлопщ Д1вчата Хлопщ Д1вчата

PWC170, Вт 127,0 123,33 1,89 1,86 6,55 6,43
Проба Штанге, сек. 72,08 60,92 4,01 2,21 13,91 7,67
Проба Генча, сек 26,75 22,67 1,17 0,78 4,05 2,71
ФЖЕЛ, мл 3000,0 2684,17 121,25 61,24 420,02 212,15
Ж1, мл/кг 76,92 71,43 120,0 45,03 31,34 45,14
Динамометры, кг 23,33 25,50 0,70 0,87 2,42 3,03
Станова динамометры, кг 66,67 57,92 2,07 1,99 7,18 6,86
НЖСЛ, мл 3016,0 2505,0 50,23 46,76 174 162
Фжел/нжел, % 90,0 105,0 3,96 2,56 13,72 8,87

Пор1вняльння функщональних показниюв i3 даними лггератури, свщчить, що у юних 
спортсменш показник фактично! ЖЕЛ е вищим, що дае можливкгь вказати на бывший вщсоток 
перспективних дней по даному показнику. У дшчаток показники динамометры Kicri та станово! 
динамометр!!, вщповщно, на 6 кг та 3 кг бгиыпе показниюв, наведених у литератур! Отже по да- 
ним ощнки цих показниюв дшчатка е бшып перспективними, н1ж хлопц!

В груш перспективних за класичною методикою 18 чолов1к (30%) не здатш виконувати 
функщональне навантаження на р1вш, що е необх1дним для ефективного спортивного вдоскона
лення в спортивному плаванн! Таким чином з 60 дней на початку навчального року бшып пер
спективними вважаються 24 чоловпси (40%), а 18 (30%) дггей можна вщнести до резервно! групи. 
Зниження вщсотку перспективних дггей ми можемо обгрунтувати тим, що залучения до тестуван- 
ня ще й неспециф1чних для плавщв теспв робить процес вщбору талановитих дггей бшып звуже- 
ним. Отже доцшьним буде проведения аналойчного тестування наприюнщ навчального року за 
тими ж неспециф1чними показниками, i яюцо п д1ти, яю на початку року були вдабраш нами як 
перспективы, наприюнщ року будуть мати таке ж тлумачення сво!х показниюв i повинш бути 
вццбраш нами як перспективы до подалыпих занять.

Осюльки дшчата в нашш груы здебыыпого визначилися як акселерати, слщ нагадати, що в 
перюд максимального приросту антропометричних показниюв спостеркаеться спад спортивних 
результатов. Отже тимчасове зниження результатов специф1чних для плавц1в теспв, пов’язане з 
р1зким збшьшенням розм1р1в тша, не може розглядатися як показник перспективное™ юних 
спортсмен1в i бути причиною !х вщсшу, бо максимально висою для себе результата вони демонст- 
рують через 3-6 м1сяцш ысля пжу приросту морфолойчних характеристик. Саме тому оцгнка 
функщональних показниюв дггей проводилися нами за допомогою велико! юлькосп теспв не 
специф1чних для плавц1в. Таким чином ми намагалися отримати бшьш ярку картину про 
перспектившсть юних плавц1в в нашш груш.

Наприюнщ начального року нами було проведено повторне визначення р1вня перспектавност! 
Трупа перспективних плавщв (основна) - 24 дитини та трупа резерву - 18 чоловш (контрольна) 
була протестовала нами за допомогою як плавальних теспв так i функщональних показниюв. 
Анал1з дозволив встановити, що приркт показниюв плавучосп в основнш та контрольны групах 
склав 0,2-0,4 бали. Такий невисокий приркт можна обгрунтувати там, що плавучкть е генетачно 
обумовленою та практично не пщлягае тренуванню.

В основнш rpyni значно пщвищилися бали в тестах 50 м основним способом та 200 м к/п. Так в 
тесл 50 м обраним способом приркт склав 1,20 бали у хлопцш та 1,35 бали у д1вчат. В тесй 200 м 
к/п приркт у хлопцш склав 1,26 бали, а у д1вчат - 1,66 бали. Таким чином наприюнщ року дети, 
яю увшшли до основно! групи виконали норматив П розряду та продовжили вдосконалювата свою 
техшчну майстершсть в плаш виконання I розряду. Дйи контрольно! групи наприюнщ року 
пщвищили результата в тесй 50 м обраним стилем хлопщ на 0,75 бал1в та дшчата на 0,93 бали. 
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Таким чином 90% дней ще! груди впевнено виконали норматив П розряду. 5% дкей до виконання 
нормативу не вистачае 1 с, а ще 5% продовжили вдосконалювати свою техшчну майстершстъ в 
плат виконання I розряду (перевиконали норматив II розряду та мають вже запас 1-2 с на вико
нання наступного нормативу). В контрольнш rpyni приргст показниюв в тесл 200 м к/п у хлопцгв 
склав 0,92 бали, а у д1вчат - 1,15 бали. Отже спортсмени основно! групи на 100%, а контрольно! - 
на 90% наприкшщ року виконали вимоги ДЮСШ щодо режиму учбово-тренувально! роботи, що е 
свщком перспективное^ дггей до подалыного спортивного вдосконалення. Це дае пщстави 
стверджувати, що запропонована оригшальна методика визначення р1вня перспективносп е ефек- 
тивною та дозволяе оптим1зувати процес вщбору талановитих дггей в умовах ДЮСШ вже на по
чатку навчального року, оскшьки дае можливгсть спрогнозувати !х вщсоток, спираючись на дат 
антропометричних та функщональних показниюв.

Також було встановлено, що приргст р1вня ф1зично! працездатносп за показниками проби 
PWC170 у хлопщв основно! групи становив 20 Вт, а контрольно! 8 Вт, у д1вчаток основно! групи - 
26 Вт, контрольно! - 14,5 Вт. Приргст показниюв проби Штанге у представниюв обох статей в 
основнш та контрольнш трупах склав 11-14 с. Показник проби Генча в обох групах зрю приблизно 
на 3-5 с. Отже в обох групах протягом року збшыпився вщсоток дггей, здатних краще переборю- 
вати гшоксичний вплив на оргашзм, який мае мгсце пщ час плавания. Приргст показниюв ФЖСЛ в 
основнш rpyni середньому склав 550 мл у хлопщв та 506 мл - у дгвчаток, в контрольнш rpyni 
аналопчний приргст показниюв склав 420 мл та 400 мл. Пщвищення показниюв ФЖСЛ призвело 
до пщвищення розрахованого нами показника вщношення ФЖСЛ до НЖСЛ. Так в основнш rpyni 
приргст склав 8-9%, а в контрольнш - 5-9%. Отже зважаючи на те, що показник ФЖСЛ мае 
безпосереднш вплив на ргвень досягнень в плаванш, слщ вказати, що запропонування нами визна- 
чати вщношення фактично! ЖСЛ до належно! в npoiieci вщбору дггей е доцшьним. Приргст 
показниюв динамометрп Kicri у хлопщв основно! групи склав 2,16 кг, станово! - 4,05 кг, а у дгвчат 
- 2,92 кг та 3,57, вщповщно. В контрольнш rpyni збшыпення аналопчних показниюв було значно 
меншим.

Анал1з функщональних показниюв ресшраторно! системи та показниюв плавальних теста ви- 
значив, що Ti спортсмени, яю показали висою результата в цих тестах, KpiM того мають ще й 
висою показники в тесл PWC170 та найкраще сшввщношення показниюв фактично! ЖСЛ до 
належно!. Це пщтверджуеться i результатами кореляцшного анал1зу, яке встановило пряму пози- 
тавну кореляцшну залежнгсть приросту результату в плавальних теста з показниками тесту 
PWC170 та ФЖСЛ. Отже використання орипнально! методики дозволило пщвищити ефективнгсть 
вщбору перспективних плавцгв на ocHoei дослщжень антропометричних, функщональних 
показниюв та р!вня ф1зично! працездатностг

Отже спортсмени, яю мають найбшып висою показники тесту PWC170, та показники 
вщношення НЖСЛ до ФЖСЛ мають великий потенщал до досягнення високих спортивних 
результата в плаванш, про що свщчать !х результата у плавальних тестах. Тому виявлення цих 
показниюв на початкових етапах вщбору е найбшып шформативним показником перспектавносп 
дней.

Висновки:
1. Проанал1зована сучасна система спортивного вщбору в плаванш. Встановлено, що на друго

му еташ вщбору в плаванш здебшыпого застосовуються моделью характеристики для плавц1в 
певного впсу та стай. Це антропометричш показники, показник ФЖСЛ та р1вень плавучосп.

2. При використанш загальноприйнято! методики вщбору юних плавщв на другому еташ 
багатор1чного тренування до групи неперспектавних дггей увшшло 30% i3 загально! юлькоси 
дггей.

3. Класична методика виявлення перспективное^ юних плавщв встановила, що ними е 70% 
спортсмешв i тшьки невелика юльюсть !х здатш показати високий результат наприкшщ навчаль
ного року. Це евщчить про недосконалгсть запропоновано! класично! методики вщбору юних 
плавцгв.

4. Для пщвищення ефектавносп вщбору перспективних плавщв була розроблена оригшальна 
методика, яка створена на основ! класично! та доповнюе п визначенням р1вня ф1зично! 
працездатносп, пробами Штанге та Генча, визначення НЖСЛ, Г! вщношення до фактично!, 
житгевого шдексу, станово! динамометрп та динамометрп Kicri

5. У юних плавщв висою спортавш результата показаш за умови, яюцо вщношення НЖСЛ до 
фактично! не менше 104 ±3,1% у хлопчиюв та 106 ±3,0% у д1вчаток. У той же час показник 
PWC170 повинен складати 151-152 Вт.
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Подалыш дослщження слщ спрямувати на визначення перспективносй плавщв на подалыпих 
етапах спортивного вщбору.
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