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Фізична культура відіграє важливу ролі у зміцненні здоров’я. 
Найпростішими оздоровчими ефектами фізкультури є дії, які будуть 
поповнювати будь-який дефіцит організму: функціональний, 
енергетичний, інформаційний або структурний. Знання оздоровчих ефектів 
важливе для здійснення цілеспрямованої дії засобів фізичної культури і 
спорту на організм. 

Ефект поповнення сприяє покращенню стану організму. 
Встановлено, що при декількох порушеннях в організмі навіть невеликі 
навантаження сприяють оздоровчому ефекту. 

Ефект фізичного тренування забезпечується розвиток рухових 
якостей, покращує загальний функціональний стан організму, особливо 
діяльність органів кровообігу і дихання, які безпосередньо забезпечують 
адаптацію до фізичних навантажень. 

Ефект загартовування – це пристосування до фізичних факторів 
зовнішнього середовища, зокрема дії низьких температур. 

Регуляторний ефект – чергування фізичних тренувань із активним 
відпочинком – сприяють цілеспрямованому регулюванню функції 
організму. 

Ефект погашення вказує на можливість певного напруження в 
діяльності серцево-судинної і дихальної систем при виконанні важкої 
роботи не в результаті припинення або зменшення її інтенсивності, а за 
рахунок включення додаткової діяльності. 

Фізичне виховання розвиває, удосконалює і виправляє організм. 
Воно дає змогу усунути дефекти постави (сутулість, сколіози, 
плоскостопість). Існують спеціальні комплекси вправ, у яких враховуються 
особливості організму й естетичні вимоги до чоловічого і жіночого 
організмів. 

Наш час в умовах недостатньої рухової активності неможливо 
зберегти міцне здоров’я і працездатність без застосування різних фізичних 
вправ. М’язова активність сприятливо сприяє на формування центральної 
нервової системи, на серцево-судинну і дихальну систему, опорно-руховий 
апарат. Згідно із дослідженнями, прояв рухової активності сприяє 
накопиченню метаболітів, необхідних як для росту і розвитку організму, 
так і для реалізації програми генотипу. Без необхідного об’єму рухової 
активності людина не може успішно пройти всі фази формування, не може 
реалізувати в житті все, що закладено в ній природою, не може бути 
здоровою і щасливою. Особливо сприятливо впливають фізичні вправи на 
стан м’язової і кісткової тканин. У фізично розвиненого спортсмена м’язи 
становлять 50 % маси тіла (35–40 % у нетренованого). Під впливом 



фізичних вправ зміцнюється весь опорно-руховий апарат: кістки стають 
масивнішими, збільшується міцність зв’язок, сухожиль і хрящів. Фізичні 
вправи для дихальної системи сприяють збільшенню екскурсії грудної 
клітки і рухливості діафрагми. Вплив вправ на центральну нервову 
систему виражається в глибокій перебудові її функції: збільшенню сили 
рухливості і урівноваженості нервових процесів. Тренована людина 
шляхом вольових зусиль здатна мобілізувати резервні сили організму, 
швидко переключатися на іншу діяльність. Тренування сприяє обмеженню 
надмірної збудливості нервової системи, що відображається на 
багатосторонній діяльності людини. 

При гіподинамії в організмі виникає комплекс поліморфних 
розладів, які стосуються майже всіх життєвих систем організму: обміну 
речовин,дихання, кровообігу, інтелекту, призводить до зниження опірності 
організму несприятливим фактором зовнішнього середовища. Тривале 
обмеження збудження аналізаторів, рецепторів кровообігу і нейрон – 
м’язового апарату суттєво змінює внутрішнє середовище організму, що 
призводить до цілого ряду стійких функціональних розладів. Знижується 
фізична працездатність, зменшуються фізіологічні резерви систем, 
збільшуються енерговитрати на одиницю роботи. Обмеження рухової 
активності зменшує об’єм м’язової маси, знижує тонус м’язів, погіршує 
координацію рухів. Гістологічні дослідження м’язів виявили, що при 
гіподинамії зменшується об’єм червоних і білих м’язових волок, частина 
м’язових волокон зазнає атрофії і переродження, втрачається поперечна 
смугастість і врешті решт м’яз гине. 
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