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ОЗДОРОВЧЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ
Саказли Ф.І.,

ст.викладач кафедри фізичного виховання. Миколаївський

державний аграрний університет.
Принцип оздоровчої фізичної культури полягає в тому, що фізична
культура повинна сприяти зміцненню здоров’я. Всесвітня організація охорони
здоров’я прийняла визначення, що таке здоров’я: “Здоров’я - це стан повного
фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність
хвороб або фізичних вад”. Здатність організму адекватно змінювати свої
функціональні показники і зберігати оптимальність в різних умовах – найбільш
характерний критерій норми здоров’я.
В сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається різке
зниження стану здоров’я населення і довголіття. За даними різних досліджень,
лише близько 10% молоді мають нормальний рівень фізичного стану і здоров’я,
тривалість життя скоротилася на 7-9 років, в результаті знижується виробничий
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потенціал суспільства. Тільки оптимальне фізичне навантаження в поєднанні з
раціональним харчуванням і способом життя є найбільш ефективним
попередженням багатьох захворювань і збільшення тривалості життя.
Щоб фізична культура позитивно впливала на здоров’я людини,
необхідно дотримуватися певних правил: засоби і методи фізичного виховання
повинні застосовуватись тільки такі, які мають наукове обгрунтування їх
оздоровчої цінності; фізичні навантаження повинні плануватися відповідно з
можливостями студентів; в процесі використання всіх форм фізичної культури
необхідно забезпечити регулярність і єдність лікарського, педагогічного
контролю та самоконтролю.
Принцип оздоровчої спрямованості зобов’язує спеціалістів фізичної
культури і спорту так організовувати фізичне виховання, щоб воно виконувало

і профілактичну, і розвиваючу функцію. Це означає, що з допомогою фізичного
виховання необхідно удосконалювати функціональні можливості організму,
підвищуючи

його

працездатність,

стійкість

до

негативних

впливів;

компенсувати недостаток рухової активності, яка виникає в умовах сучасного
життя.
На сьогоднішній день розроблені і практично випробувані авторські
комплекси і програми фізичних вправ оздоровчої спрямованості для масового
використання. Основні їх переваги – доступність, простота реалізації та
ефективність. Насамперед, це: контрольовані бігові навантаження (система
Купера); режим 1000 рухів (система Амосова); 10000 кроків кожний день
(система Міхао Інаі); біг заради життя (система Лід’ярда). В наш час з’явились
нові течії оздоровчої фізичної культури, які дають оздоровчий ефект. До них
можна приєднати оздоровчу аеробіку та її різновиди. Вибір тої чи іншої
методики занять фізичними вправами з оздоровчою спрямованістю є
співвідношення з реальними обставинами, можливостями, вимогами, деколи є
справою індивідуального смаку та інтересу. Оздоровчий ефект фізичних вправ
спостерігається тільки в тих випадках, коли вони раціонально збалансовані по
спрямованості до індивідуальних можливостей тих, хто займається.
Заняття фізичними вправами активізують і удосконалюють обмін
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речовин, покращують діяльність центральної нервової системи, забезпечують
адаптацію серцево-судинної, дихальної та іншої систем до умов м’язової
діяльності, прискорюють процес входження в роботу і функціонування систем
кровообігу і дихання, а також скорочують довжину функціонального
відновлення після зрушень, які викликає фізичне навантаження. Крім
оздоровчого ефекту, фізичні вправи тренують організм людини, збільшують
розумову і фізичну працездатність, дозволяють збільшити рівень фізичних
якостей, впливають на формування і подальше удосконалення життєво
важливих рухових умінь і навичок (плавання, ходьба на лижах і т.д.).
Оздоровчий, лікувальний і тренувальний вплив фізичних вправ на організм стає

більш ефективним, якщо вони паралельно поєднуються з загартуванням у
вигляді водних процедур, сонячних та повітряних ванн, а також масажу.
Таким чином, регулярне застосування фізичних вправ і загартовуючих
факторів покращує життєвий тонус організму, загальний стан імунної системи,
функції вегетативних систем, працездатність і попереджує передчасне старіння.
Фізична культура й спорт розвивають в організмі людини здатності
пристосування до раптових і сильних функціональних коливань, а також
величезну витривалість організму у випадку тривалого, хронічного впливу
несприятливих умов.
“Ніщо так не виснажує й не руйнує людину, як тривала фізична
бездіяльність” - ці слова належать великому давньогрецькому філософові
Аристотелю, і вони так само вірні, так само сучасні, як і тисячоліття назад.
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