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ОСНОВИ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ 

СТРАЖДАЮТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 
Серед хвороб, на якi страждають нашi сучасники, найбiльш 

небезпечними є захворювання серцево-судинної системи. Серцево-судинна 

система забезпечує кровообіг організму, а значить, живлення і дихання 

всіх органів. Ось чому захворювання серцево-судинної системи 

відображається на пониженні функціональної діяльності всього організму. 

Одночасно понижуються творчі здібності та працездатність людини.  

Захворювання серцево-судинної системи обумовлені багатьма факторами: 

вродженими дефектами; інтоксикацiєю; запальними процесами; 

порушеннями обміну речовин; малорухомим способом життя.  

 Серед різних захворювань серцево-судинної системи найбільш 

поширеними є: дистрофія міокарда, інфекційно-алергічні міокардити, 

ревмокардити (ендокардит), вади серця, вегетативно-судинна дистрофія, 

гіпертонічна і гіпотонічна хвороби. Значна кількість захворювань серцево-

судинної системи призводить до недостатності кровообігу, тобто 

нездатності системи транспортувати кров у необхідній кількості для 

нормального функціонування органів і тканин. Недостатність кровообігу 

виникає внаслідок порушення функцій як серця (серцева недостатність), 

так і судин (судинна недостатність). Метод лікувальної фізкультури 

розглядається як неспецифічний метод загальної терапії. 

 Їх цінності полягає в тому, що він по своїй сутності має не локальну 

дію, а викликає реактивні зміни всього організму. Адекватні фізичні 
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вправи покращують кровопостачання серцевого м’яза за рахунок 

розкриття резервних капілярів в міокарді, позитивно впливають на обмін 

речовин  шляхом підвищення окислювально-відновлювальних процесів і, 

таким чином, прискорюють процеси відновлення в міокарді. Проводити 

фізичні вправи потрібно регулярно, щонайменше три рази на тиждень 

(ідеально - щодня) по 30 хвилин, бажано на свіжому повітрі або в добре 

провітрюваних приміщеннях. Найкраще проводити тренування в ранковий 

або вечірній час доби, причому не раніше, як через 2 години після прийому 

їжі. Розпочинати тренування потрібно з 5-10 хвилин, поступово 

нарощуючи тривалість та інтенсивність занять. Після закінчення періоду 

адаптації  тренуванями потрібно займатись регулярно з приблизно 

однаковим навантаженням. Кожне заняття повинно поділятися на три 

етапи: підготовчий, основний і заключний. Метою підготовчого етапу є 

поступова активізація дихальної та серцево-судинної систем, підготовка їх 

до основного навантаження. Вправи виконуються повільно і поєднуються 

із дихальними вправами. Тривалість підготовчого періоду 3-5 хвилин. 

Метою основного періоду є здійснення послідовного навантаження всіх 

м`язів тіла. Інтенсивність вправ має бути достатньо напруженою, але не 

виснажливою. Навантажувальні вправи потрібно обов`язково чергувати із 

розслаблюючими, котрі включають нахили тулуба і дихальні вправи [2]. 

Оригінальним способом регулювання інтенсивності фізичних вправ є 

одночасне ведення розмови. Якщо говорити заважко, значить 

інтенсивність тренування є зависокою і потрібно зменшити навантаження.     

До основних протипоказань до занять лікувальною фізкультурою слід 

віднести: гостру фазу ревматизму, ендокардит; важкі порушення провідної 

системи серця і ритму; недостатність кровообігу в третій стадії, гостра 

серцева недостатність.  
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