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Тетяна Чорнокозинська 
 

СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я 
 
З давніх-давен фізичні вправи використовуються не тільки для 

розвитку рухових якостей людини, тренування сили, швидкості та 
витривалості. Фізична культура здобула визнання як незамінний засіб 
розширення й розвитку функціональних можливостей організму людей 
різного віку, профілактики й лікування захворювань, досягнення довголіття. 

Фізичні вправи впливають не тільки на той чи інший орган, а й на 
весь організм у цілому через основний пусковий механізм – нервову 
систему. Ось чому навіть при невеликих фізичних навантаженнях (ходіння, 
присідання тощо) ми одразу ж об’єктивно відмічаємо зміни функцій майже 
всіх органів та систем організму. Так, поглиблюється й прискорюється 
дихання, прискорюється пульс, змінюється артеріальний тиск, активізується 
функція шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок. 

Спорт є ефективним засобом фізичного виховання Його цінність 
визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури 
серед різних верств населення, і в цьому плані спорт має міжнародне 
значення. Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має 
самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення. Це 
особливо стосується «великого спорту». Крім того, ряд видів спорту 
взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або має до нього лише 
опосередковане відношення (наприклад, шахи) з іншого боку, фізичне 
виховання не може обмежуватись лише спортом, і він не може 
розглядатись як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить 
підвищені, часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму 
людей, їх віку, стану здоров’я і рівня підготовленості. 

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній 
культурі суспільства. Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні 
соціальні функції. Визначальною функцією спорту є змагальна функція 
Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) 
суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація 
змагальних дій, умов їх виконання і способів оцінки досягнень все це 
обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними) 
спортивними класифікаціями та правилами змагань. 

Під час виконання фізичних вправ внаслідок поглиблення дихання 
збільшується життєва ємкість легенів, і організм засвоює більше кисню. А 
це важливо при захворюваннях легенів і серця. Професор А. Н. Крестовников 
підрахував, що у бігунів процент засвоєння організмом кисню при 
невеликому прискоренні дихання збільшується майже вдвічі. Це поліпшує 
харчування тканин киснем, до того ж на саму роботу дихального апарата 
його витрачається менше. 

У діяльності серцево-судинної системи відмічається така реакція на 
фізичні вправи: трохи прискорюється пульс (на 40–50 % від вихідного) і 
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збільшується різниця між максимальним (систолічним) і мінімальним 
(діастолічним) артеріальним тиском. Як зазначають ряд учених, таке 
збільшення амплітуди артеріального тиску свідчить про збільшення 
діяльності людини є ходьба, її можна використовувати у щоденному житті 
людини будь-якого віку, з різним рівнем фізичної підготовки і стану 
здоров’я, її не застосовують лише для хворих з постільним режимом, але 
на реабілітаційному етапі ходьба відіграє важливу роль у процесі видужання 
і пристосування організму до звичного об’єму фізичної діяльності. 

Після закінчення ходьби або бігу для відновлення функцій дихання, 
кровообігу, нормалізації енергетичного обміну в м’язах не слід раптово 
переходити до стану повного спокою. Необхідно протягом 5–6 хвилин 
рухатись повільніше – ходьбу закінчувати у значно повільнішому ритмі, а 
біг завершувати ходьбою. 
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