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         Плавання – унікальний вид спорту, корисний, як для дорослих, так і для 

дітей. Плавання дозволяє не тільки зміцнити здоров'я, а й покращити зовнішній 

вигляд. Воно позитивно впливає на основні показники фізичного розвитку 

людини: ріст, вагу, зміцнення серцево-судинної й нервової системи, розвиток 

дихального апарату та м'язової системи. Плавання також є прекрасним засобом 

профілактики та виправлення порушень постави, сколіозів, плоскостопості. 

Психологами встановлено, що заняття плаванням розвивають такі риси 

особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, рішучість, 

сміливість, дисциплінованість, уміння співпрацювати в колективі. Саме тому 

плавання сприятливо впливає не тільки на фізичний розвиток людини, а й на 

формування її особистості. 

        Пла́вання — пересування в різних напрямках, тримаючись на поверхні 

води або в воді; пересування по воді на човні, пароплавом тощо. Плавання існує 

як професія, як спосіб переміщення, вид розваги чи спорту. 

         Спорти́вне пла́вання — вид спорту, мета якого якнайшвидше проплисти 

зазначену відстань, не порушуючи при цьому техніки способу плавання, який 

використовується. Спортивне плавання почало набувати популярності ще 

в XIX столітті. З 1896 року плавання олімпійський вид спорту. 

        Плавання було відомо ще з доісторичних часів. До перших згадок про 

плавання належать наскельні малюнки, що датуються близько 7000 років до 

нашої ери та перші письмові згадки близько 2000 років до нашої ери, 

у Іліаді та Одіссеї, Біблії. 

У 1538 році німецький професор мов Ніколаус Вінман опублікував 

працю «Плавець або розмова про плавання».  

Перші змагання з плавання почали проводитись на початку 19 

століття у Європі в основному з використанням стилю брас. 

У 1896 році на Олімпійських іграх у Афінах плавання ввійшло в програму 

змагань. У 1908 році була створена Міжнародна федерація плавання (FINA). 

       Впровадження різних стилів плавання. 

В 1873 році Джон Артур Треджен ввів у західні змагання по плаванню 

стиль треджен, який він перейняв у корінних американців. У них аналогічний 

стиль плавання називався кролем. У зв'язку з тим, що англійці в цей час 

зневажливо відносились до сильного розбрискування при плавання, в треджені 

використовувались ножицеподібні горизонтальні рухи ніг, а не коливальні 

вертикальні рухи, які використовували індіанці в кролі. 

В 1902 році Річард Кавілл ввів кроль в західному світі. 

Батерфляй був розроблений у 1930-х роках, на перших порах вважався окремим 

видом брасу. На Олімпійських іграх з 1935 по 1953 рік брасисти і прихильники 

батерфляю змагалися разом. Першим його продемонстрував Джіммі Хіггінс. 

У 1953 році батерфляй став самостійним стилем плавання, одночасно (замість 

почергового) було дозволено синхронний рух ногами вгору-вниз. 

Список складений за матеріалами каталогів і картотек бібліотеки ЖДУ 

ім. І. Франка (книги, статті з періодичних видань) та містить 32 джерела. 
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