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ВСТУП
На початкових етапах історичного розвитку суспільства людина мала б
бути винятково витривалою і сильною, адже значні фізичні навантаження для
неї були визначальним чинником у боротьбі за існування. Вони і обумовили
відповідний розвиток інших функцій організму, підкоривши їх головній функції
- руху.
Здатність тварин до руху в просторі - основна умова їхнього
пристосування до постійно змінних умов довкілля, - передумова підтримання
постійності складу і фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища.
Стосовно людини, здатність до руху розглядається ширше. Рухаючись, людина
активно впливає на навколишній світ, змінюючи його для своїх гомеостатичних
потреб. При цьому рухова активність вже виступає не просто як засіб
переміщення в просторі, що характерно для тварин, а як тонкий механізм
реалізації усіх форм трудової і творчої (перетворюючої природу) діяльності.
Таким чином, фізична праця людини стала основою способу активного
перетворення природи. Проте, активно перетворюючи довкілля для своїх
досить часто егоїстичних потреб, людина час від часу допускає серйозні
помилки. Забруднення води, повітря, харчових продуктів, порушення режиму
праці і відпочинку (постійне недовідновлення з одного боку і гіподинамія з
іншого), перезбуження нервової системи - усе це чинники, які призводять до
зниження фізіологічної реактивності організму і зростання смертності від
неінфекційних захворювань - хвороб цивілізації (порушення обміну речовин,
атеросклероз судин, інфаркти, інсульти, неврози тощо). У виникненні цих
захворювань значну роль відіграє гіподинамія як чинник ризику. Тому фізичні
вправи за даних умов є ефективним засобом профілактики і оздоровлення.
Фізична робота завжди пов'язана з підвищенням енергетичних витрат, а
це, в свою чергу, призводить до стимулювання функції всіх органів і систем
організму і, в першу чергу, серцево-судинної, дихальної, нервової та
ендокринної.

Таким

чином,

скорочення

скелетних

м'язів,

спричинене

виконанням фізичних вправ, є основним чинником активізації механізмів,

спрямованих

на

киснезабезпечуючих

збільшення
систем,

обсягу

основою

функціональних

високої

продуктивності

резервів
праці,

збереження і зміцнення здоров'я людини.
Для того, щоб якнайповніше оптимізувати процес власного фізичного
вдосконалення з врахуванням завдань тренування, рівня підготовленості і
індивідуальних особливостей тих, хто займається фізичною культурою,
необхідні знання будови тіла людини, закономірностей функціонування
окремих його тканин, органів і систем, особливостей перебігу фізіологічних
процесів життєдіяльності.
Систематичні тренування є важливою запорукою нормального фізичного і
духовного розвитку молоді в умовах фізичних навантажень і професійної
діяльності, обов'язковою умовою виховання пріоритетних орієнтацій на
здоров'я, мотиваційним стимулом до регулярних самостійних занять фізичними
вправами.

