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послідовною та частою зміною вихідних положень, механізм дії яких полягає у чергуванні 
підвищення і зниження внутрішньочеревного тиску, що посилює скорочувальну здатність 
гладкої мускулатури нирок і сечоводів, і тим самим сприяє просуванню та відходженню роз-
дроблених конкрементів каменя.
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ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Одним з обов’язкових факторів здорового режиму життя є систематичне, відповідне 
статі, віку і стану здоров’я використання постійних фізичних навантажень. Вони являють 
собою поєднання різноманітних рухових дій, які студент використовує у повсякденному 
житті, а також організованих чи самостійних занять фізичною культурою і спортом, об’єд-
наних терміном «рухова активність» [1].

Студентська молодь протягом всіх років навчання залучена до сфери розумової ді-
яльності, і як результат, в неї спостерігається обмеження рухової активності. З іншого 
боку, значна частина студентів захоплюється спортом, який став одним з видів суспільної 
діяльності. Високий рівень досягнень в спорті вимагає від студента-спортсмена виконання 
дуже великих за обсягом і інтенсивністю фізичних навантажень. Звідси виникає важливе 
завдання – визначення оптимальних, а також мінімальних і максимальних норм рухової 
активності.
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Мінімальні межі повинні характеризувати той об’єкт рухів, який необхідний людині для 
збереження нормального рівня функціонування організму. Оптимальна межа повинна ви-
значати той обсяг рухової активності, при якому досягається найкращий функціональний 
стан організму, високий рівень виконання навчально-трудової та суспільної діяльності. 
Максимальна межа повинна застерігати від надмірно високого обсягу фізичного наван-
таження, який може призвести до перевтоми, різкого зниження рівня працездатності в 
навчанні, праці. Звичайно, межі ці відносні, перемінні і визначаються багатьма факторами: 
віком, статтю, рівнем тренованості, характером діяльності (розумова, фізична), способом 
життя, темпераментом.

Зниження рухової активності викликає стан гіпокінезії (нестача рухів), що характеризу-
ється низкою суттєвих порушень не тільки в роботі різних фізіологічних систем організму, 
але і в соціальній поведінці людини.

Гіпокінезія спричиняє негативний вплив на опорно-руховий апарат (зменшується м’я-
зова маса, втрачаються швидкісно-силові якості, витривалість, що призводить до зміни 
кісткової і хрящової тканини). Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, зазвичай, від-
різняються недостатнім розвитком органів дихання і кровообігу [1].

Навчання у вищих навчальних закладах і заняття спортом вищих досягнень 
пред’являють до студентів високі вимоги. Студентам, зайнятим у сфері великого спор-
ту, слід враховувати, що їх діяльність носить престижний характер. Для підтримки 
цього престижу їм доводиться витрачати не тільки вільний, але і часто навчальний 
час (перебування на зборах, участь у змаганнях і т. ін.). Великі фізичні і розумові 
навантаження призводять до загального стомлення, найчастіше знижуючи розумову 
працездатність студентів-спортсменів. Тому перед вищою школою виникає складне 
завдання – створити для студентів-спортсменів такий режим навчання, життя і тре-
нування, який без зниження рівня спортивних досягнень забезпечував би можливість 
успішного навчання.

Дослідження показують, що використання фізичної культури і спорту в обсязі 9 – 12 
годин на тиждень, або 1,3 – 1,8 годин щодня створює стійкі передумови до фізичного 
вдосконалення студентів. Для цього в режимі дня повинні використовуватись ранкова за-
рядка на свіжому повітрі протягом 20 – 30 хвилин і більше, щоденні прогулянки по 30 – 60 
хвилин, а у вільний від навчання час – різноманітні фізкультурні заходи (походи за місто, 
ігри і розваги на свіжому повітрі і ін.) тривалістю 2 – 4 години. За рахунок використання фі-
зичних вправ з підвищеною інтенсивністю можна скоротити їх обсяг. Наприклад, 2-годинну 
ходьбу зі швидкістю 4,5 км на годину цілком замінить 15-хвилинний біг зі швидкістю 10 км 
на годину або 30 хвилин гри в баскетбол [3, 5, 6].

В активізації використання студентами засобів фізичної культури дуже важлива моти-
ваційна сторона. Оздоровчі заходи повинні викликати «функціональне» задоволення від 
їх виконання («м’язову роботу»).

Часте повторення фізичних вправ з поступовим збільшенням фізіологічних наванта-
жень зазвичай стають потребою студентської молоді, і тим самим вони стають більш при-
ємні і цікаві для них.

Руховий і розумовий види діяльності людини взаємопов’язані. У період напруженої 
розумової праці у людей зазвичай спостерігається зосереджений вираз обличчя, стиснуті 
губи, напружена шия. Встановлено, що при розумовій роботі, що не вимагає зусиль і точно 
координованих рухів, найчастіше напружені м’язи шиї, плечового поясу, міміки і мовного 
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апарату, тому що їх активність тісно пов’язана з нервовими центрами, які керують увагою, 
емоцією і вимовою.

Таким чином, нервова система воліє активізувати кору головного мозку, зберегти пра-
цездатність, якщо цей процес йде досить довго і монотонно, то кора головного мозку зви-
кає до цих подразнень, починається процес її гальмування, працездатність знижується. 
Щоб обмежити утворення монотонної напруги, необхідні активні рухи. Вони гасять нерво-
ве збудження і звільняють мускулатуру від зайвої напруги [1, 3].

Для профілактики нервово-емоційного і психофізичного стомлення використовуються 
такі форми, як рекреація та релаксація.

Рекреація – відновлення за допомогою рухових дій розважально-цікавого характеру. 
Релаксація – зменшення напруження, поступове ослаблення, будь-якого стану після при-
пинення дії факторів, що викликали цей стан.

Розрізняють відпочинок пасивний (сон) і активний, пов’язаний з руховою діяльністю. 
Фізіологічне обґрунтування активного відпочинку пов’язане з ім’ям фізіолога І. М. Сече-
нова, він вперше здогадався, що зміна роботи одних м’язів роботою інших краще сприяє 
відновленню сил, ніж повна бездіяльність [2].

Цей принцип став основою організації відпочинку і в сфері розумової діяльності, де 
відповідним чином організовані фізичні навантаження в процесі і після закінчення розумо-
вої праці надають ефект в збереженні і підвищенні розумової працездатності.

Існують різноманітні форми використання рухової діяльності в активному відпочинку: 
в режимі навчально-трудового дня – ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультурна пауза, на-
вчальні (обов’язкові і факультативні) і самостійні заняття студентів з фізичного виховання, 
заняття на навчальних практиках; у вільний від навчання час – у вихідні дні (туристські по-
ходи, прогулянки, спортивні змагання та інші заходи), в студентських гуртожитках, заняття 
в спортивних секціях.

Взаємопов’язаний процес залучення студентської молоді до цінностей фізичної куль-
тури через теорію і практику, істотно активізує культурний потенціал особистості студен-
та, розширює його світогляд, підвищує духовність, сприяє формуванню активної життєвої 
позиції.
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