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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ГИРЬОВОГО СПОРТУ ДО СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
У статті досліджено мотивацію курсантів та фахівців у галузі фізичного виховання і спорту до необхідності 

впровадження гирьового спорту до системи фізичної підготовки у військових закладах вищої освіти. Дослідження 
здійснювалося методом анкетування за авторським опитувальником, що містив 2 частини по 10 запитань кожна: 
частину І призначено для вивчення думок курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77), частину ІІ – випускників, які 
брали участь у бойових діях та які під час навчання займалися гирьовим спортом (n=26), командирів підрозділів (n=33), 
викладачів із фізичної підготовки (n=32). З’ясовано, що переважна більшість курсантів переконані, що заняття гирьовим 
спортом позитивно впливають на рівень фізичної підготовленості, здоров’я, успішності навчання; 53,8 % випускників 
займалися фізичною підготовкою у зоні проведення бойових дій; 57,7 % учасників бойових дій використовують вправи з 
гирями для проведення занять з фізичної підготовки, а 84,6 % офіцерів зазначили, що методичні навички, отримані у 
процесі занять гирьовим спортом, допомогли їм під час організації занять з фізичної підготовки; 90,1 % фахівців 
переконані у необхідності впровадження засобів гирьового спорту до фізичної підготовки курсантів. 

Ключові слова: мотивація, фізична підготовка, курсант, гирьовий спорт. 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                       Випуск 5 (113) 2019  
          Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University                                                   Issue 5 (113) 2019 

135 

 
Пронтенко К. В., Безпалый С. Н., Андрейчук В. Я., Быкова А. В., Федченко А. С., Козенко С. Н. Обоснование 

необходимости внедрения средств гиревого спорта в систему физической подготовки курсантов военных 
учебных заведений. В статье исследована мотивация курсантов и специалистов в области физического воспитания и 
спорта к необходимости внедрения гиревого спорта в систему физической подготовки военных учебных заведений. 
Исследование осуществлялось методом анкетирования по авторской анкете, содержащей 2 части по 10 вопросов 
каждая: 1-я часть предназначена для изучения мнений курсантов-гиревиков различной квалификации (n=77), 2-я часть – 
выпускников, участвовавших в боевых действиях и которые во время учебы занимались гиревым спортом (n=26), 
командиров подразделений (n=33), преподавателей по физической подготовке (n=32). Выяснено, что подавляющее 
большинство курсантов убеждены, что занятия гиревым спортом положительно влияют на уровень физической 
подготовленности, здоровья, успешности обучения; 53,8 % выпускников занимались физической подготовкой в зоне 
проведения боевых действий; 57,7 % участников боевых действий используют упражнения с гирями для проведения 
занятий по физической подготовке, а 84,6 % офицеров отметили, что методические навыки, полученные в процессе 
занятий гиревым спортом, помогли им при организации занятий по физической подготовке; 90,1 % специалистов 
убеждены в необходимости внедрения средств гиревого спорта в систему физической подготовки курсантов. 

Ключевые слова: мотивация, физическая подготовка, курсант, гиревой спорт. 
 
Prontenko Kostiantyn, Bezpaliy Sergii, Andreychuk Volodymyr, Bykova Ganna, Fedchenko Oleksii, Kozenko 

Serhii . Justification of the necessity of introducing the kettlebell sport into the physical training system of cadets of higher 
military educational institution. The motivation of cadets and specialists in the physical education and sports on the necessity of 
introducing the kettlebell sport into the physical training system of higher military educational institution was examined in the article. 
The study was carried out by the questionnaire according to the author’s questionnaire, containing 2 parts of 10 questions each: 1st 
part is designed to study the views of cadets-kettlebell lifters of various qualifications (n=77), the 2nd part – graduates who 
participated in hostilities and who during studies were engaged in kettlebell sport (n=26), unit commanders (n=33), physical 
education teachers (n=32). Sportsmen with a different qualification (n=77), who were attending a kettlebell sport class while the 
studying at S. P. Koroliov Zhytomyr Military Institute, were participated on 3 groups: group №1 – sportsmen of grade 3 and 2 
(n=34); group №2 – sportsmen of grade 1 and candidates in the sports masters (n=27); group №3 – sportsmen of sports masters 
and international sports masters (n=16).  

The aim of the article is to investigate the motivation of cadets and specialists in the physical education and sports on the 
necessity of introducing kettlebell sport into the system of physical training in higher military education institutions. Research 
methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature, questionnaires, methods of mathematical 
statistics.It was found out that the majority of cadets are convinced that kettlebell exercises have a positive effect on the level of 
physical fitness, health, and the success of training; 53.8% of graduates engaged in physical training in the area of war; 57.7% of the 
combatants use kettlebell exercises for physical training, and 84.6% of the officers noted that the methodical skills gained during the 
kettlebell sport training helped them during the organization of physical training courses; 90.1% of specialists are convinced of the 
necessity of introducing kettlebell sport into the system of physical training of cadets. 

Keywords: motivation, physical training, cadet, kettlebell sport. 
 
Постановка проблеми. Сучасна професійна і бойова діяльність військовослужбовців Збройних Сил України 

відбувається в екстремальних умовах за наявності таких несприятливих чинників як: постійне перебування у стані нервового 
і фізичного напруження, у стані втоми і стресу; низька рухова активність під час довготривалого перебування в умовах 
обмеженого простору (на блокпостах, у бліндажах); перенесення на собі значної ваги (зброї, спорядження, боєприпасів); 
необхідність діяти вночі, за будь-якої погоди і на будь-якій місцевості [2, 7]. Негативний вплив чинників бойової діяльності, а 
також відсутність систематичних занять з фізичної підготовки у зоні бойових дій спричиняють такі негативні зміни в організмі 
військовослужбовців як: порушення обміну речовин, збільшення маси тіла, підвищення травматизму (особливо, опорно-
рухового апарату), виникнення різних захворювань, погіршення показників психологічного стану [3, 10]. Фізична підготовка, як 
один із основних предметів професійної і бойової підготовки, має значні можливості у покращанні ефективності професійної 
діяльності військовослужбовців, успішності навчання майбутніх фахівців, у зміцненні їх здоров’я та підвищенні 
працездатності [2, 4, 7]. Ефективним засобом фізичної підготовки військовослужбовців до майбутньої професійної діяльності 
може гирьовий спорт [5, 8, 9], тому вивчення ставлення курсантів та фахівців до необхідності впровадження гирьового 
спорту до фізичної підготовки військових закладів вищої освіти (ВЗВО) є актуальним. 

Аналіз літературних джерел [1, 4, 6, 8] свідчить, що гирьовий спорт має ряд таких переваг: відсутність значних 
матеріальних затрат; компактність інвентарю; можливість проведення тренування як в обмеженому просторі, так і на 
відкритій місцевості; можливість проведення як самостійного тренування, так і заняття одночасно з великою групою осіб; 
широкий діапазон доступних вправ виключає можливість адаптації до однотипного навантаження; можливість проводити 
заняття одночасно з військовослужбовцями з різним рівнем підготовленості, висока ефективність щодо розвитку фізичних і 
морально-вольових якостей, зміцнення м’язів спини та всього тіла; профілактика травмування. 

Мета роботи: дослідити мотивацію курсантів та фахівців у галузі фізичного виховання і спорту щодо необхідності 
впровадження гирьового спорту до системи фізичної підготовки у військових закладах вищої освіти. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, анкетування, методи 
математичної статистики. 
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Організація дослідження. Для обґрунтування необхідності впровадження засобів гирьового спорту до системи 
фізичної підготовки курсантів у ВЗВО з метою підвищення рівня їх фізичної підготовленості та покращання ефективності їх 
майбутньої військово-професійної (бойової) діяльності, ми провели анкетування за авторськими опитувальниками. 
Опитувальник містив дві частини по 10 запитань кожна: частину І призначено для вивчення думок курсантів-гирьовики різної 
кваліфікації (n=77), частину ІІ – випускників ВЗВО, які брали участь у бойових діях та які під час навчання займалися 
гирьовим спортом (n=26), командирів підрозділів (n=33), викладачів із фізичного виховання (n=32). Всього в анкетуванні 
взяли участь 168 осіб. Курсантів-гирьовиків різної кваліфікації (n=77) було розподілено на 3 групи: група № 1 – курсанти 
низької кваліфікації (n=34), група № 2 – розрядники (n=27), група № 3 – курсанти високої кваліфікації (n=16). Опитування 
проводилося на базі Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова у 2016–2018 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз відповідей на запитання «З якою метою Ви займаєтеся 
гирьовим спортом?» показав, що у групі № 1 курсанти відвідують секцію з гирьового спорту для зміцнення організму, 
покращання зовнішнього вигляду (35,3 %) та підвищення рівня фізичної підготовленості (26,5 %). У групі № 2 більшість 
курсантів мають на меті виконання спортивних розрядів (37,1 %), а також підвищення спортивних результатів і участь у 
змаганнях (33,3 %). У групі № 3 68,8 % респондентів зазначили, що займаються для підвищення результатів та досягнення 
перемог на змаганнях, 18,5 % висловили власну думку, 12,5 % – бажають отримати спортивне звання. 

Дослідження відповідей на питання «Як, на Вашу думку, заняття гирьовим спортом впливають на показники 
фізичної підготовленості, морфофункціонального розвитку і здоров’я?» 100 % опитуваних курсантів усіх трьох груп дали 
позитивну відповідь. Щодо впливу гирьового спорту на розумову працездатність, то 87,5 % курсантів групи № 3, 81,5 % групи 
№ 2 і 52,9 % групи № 1 уважають, що заняття гирьовим спортом сприяють покращанню показників розумової працездатності; 
100% курсантів групи № 3, 85,2 % групи № 2 і 73,5 % групи № 1 зазначили позитивний вплив на емоційний стан і психологічні 
якості; 100 % курсантів групи № 3, 88,9 % групи № 2 і 88,2 % групи № 1 відмітили позитивний вплив на успішність навчальної 
діяльності; 100 % курсантів груп № 3 і № 2 та 85,3 % групи № 1 визнали позитивним зв’язок занять гирьовим спортом з 
ефективністю майбутньої професійної діяльності. 

Досліджуючи думки курсантів щодо значущості фізичних якостей, які необхідно розвивати в першу чергу для 
успішного навчання гирьового спорту, ми встановили такий рейтинг значущості фізичних якостей: у групі курсантів № 1: 1 – 
сила (94,1 %), 2 – силова витривалість (82,4 %), 3 – витривалість (73,7 %), 4 – швидкісно-силові якості (58,8 %), 5 – швидкісні 
якості (52,9 %), 6 – статична витривалість (70,6 %), 7 – гнучкість (61,8 %), спритність – (55,9 %). У групі № 2: 1 – силова 
витривалість (66,7 %), 2 – витривалість (70,4 %), 3 – сила (81,5 %), 4 – гнучкість (74,1 %), 5 – статична витривалість (62,9 %), 
6 – спритність (51,9 %), 7 – швидкісні якості (44,4 %), 8 – швидкісно-силові якості (55,6 %). У групі № 3: 1 – витривалість (75 
%), 2 – гнучкість (50 %), 3 – сила (56,3 %), 4 – статична витривалість (43,8 %), 5 – силова витривалість (43,8 %), 6 – швидкісно-
силові якості (50 %), 7 – швидкісні якості (62,5 %), 8 – спритність (62,5 %). 

Під час вивчення відповідей на питання «Які вправи і як часто Ви застосовуєте для розвитку силових якостей?» 
з’ясовано, що найчастіше силові вправи зі штангою застосовуються гирьовиками низької кваліфікації: присідання зі штангою 
на плечах – тричі на тиждень (76,5 %), станова тяга – 2 рази на тиждень (52,9 %), жим штанги від грудей лежачи – двічі на 
тиждень (85,3 %). У групі курсантів-розрядників частота виконання вправ зі штангою для розвитку силових якостей є 
меншою: присідання – 2 рази (74 %), а інші вправи 1 раз на тиждень (станова тяга (66,6 %), жим лежачи (81,5 %). У групі № 3 
присідання і станова тяга застосовуються 1 раз на тиждень (87,5 % та 62,5 % відповідно), а жим лежачи вони взагалі не 
виконують (81,3 %). 

На питання стосовно частоти застосування вправ на розвиток загальної витривалості курсанти всіх груп зазначили, 
що з цією метою використовують біг на довгі дистанції (від 3 км і більше). Відповіді розподілилися так: курсанти групи № 1 
виконують бігові вправи 1 раз на тиждень (73,5 %), групи № 2 і № 3 – 2 рази на тиждень (70,3 % та 87,5 % відповідно). Крім 
того, з’ясовано, що поряд із бігом для вдосконалення та підтримання рівня розвитку витривалості курсанти групи № 3 один 
раз на тиждень застосовують спеціальні тренажери (концепт, велоергометр та ін.) (56,3 %), а курсанти груп № 2 і № 1 – 
спортивні ігри (38,2 %). 

На питання «Які вправи і як часто Ви застосовуєте для розвитку гнучкості?» курсанти групи № 3 зазначили, що всі 
наведені в анкеті вправи та ще й додаткові вправи вони застосовують на кожному занятті (68,8–100 %). У групі № 2 вправи 
на гнучкість (нахили тулуба вперед, схрещування рук за спиною, прокручування гімнастичної палиці) курсанти виконують 3 
рази на тиждень (59,2–92,6 %). У групі № 1 частота виконання вправ на гнучкість є значно меншою: нахил тулуба 
застосовується 1 раз на тиждень (79,4 %), прокручування гімнастичної палиці – 2 рази (70,6 %), а схрещування рук за 
спиною взагалі не виконується. 

Вивчаючи відповіді щодо вправ на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей, ми встановили, що курсанти 
високої кваліфікації взагалі не виконують вправ для розвитку цих якостей, надаючи перевагу виконанню вправ із гирями; у 
групі № 2 тенденція є подібною – ні біг на 60 м, ні біг на 100 м, ні стрибки у довжину взагалі не застосовуються, лише поштовх 
штанги (з метою вдосконалення техніки поштовху гир, а не розвитку швидкісно-силових якостей) курсанти групи № 2 
виконують 1 раз на тиждень (55,5 %). У групі № 1 біг на 100 м, стрибки та поштовх штанги виконується 1 раз на тиждень 
(52,9–62,8 %), а біг на 60 м взагалі не застосовується (100 %).  

Серед вправ на розвиток статичної витривалості найчастіше застосовується утримання гир у статичних положеннях 
(через те, що ця вправа здійснює подвійний вплив: розвиток статичної витривалості та вдосконалення технічної 
підготовленості): у групі № 3 – на кожному занятті (62,5 %), у групі № 2 – тричі на тиждень (81,5 %), у групі № 1 – двічі на 
тиждень (61,8 %). Вис на перекладині у групах № 3 і № 2 виконується 2 рази на тиждень (75 % і 74 % відповідно), а у групі № 1 
– 1 раз (79,4 %). Утримання тулуба у горизонтальному положенні курсанти груп № 1 і № 3 виконують 1 раз на тиждень (50 % і 
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56 %), а групи № 2 – 2 рази (59,2 %). Важливо зазначити, що жодну із запропонованих вправ на розвиток спритності не 
виконують взагалі курсанти всіх трьох досліджуваних груп (88,2–100 %).  

Аналіз відповідей курсантів на питання «Які вправи і як часто Ви застосовуєте для розвитку силової витривалості?» 
свідчить, що курсанти груп № 3 і № 2 на кожному занятті виконують вправи для зміцнення м’язів спини (гіперекстензію) (100 
% і 96,3 % відповідно). У групі № 1 цю вправу 100 % курсантів застосовують двічі на тиждень. Решту вправ курсанти високої 
кваліфікації, а також курсанти-розрядники виконують 1 раз на тиждень (56,3–96,3 %). У групі № 1 найчастіше серед інших 
груп застосовуються вправи на розвиток силової витривалості (2 рази на тиждень): підтягування (94,1 %), піднімання всід 
(91,1 %), вистрибування вгору із повного присіду (88,2 %), згинання і розгинання рук на брусах (82,3 %), комплексна силова 
вправа (64,7 %).  

Вивчення відповідей фахівців на запитання частини ІІ авторського опитувальника проводилося окремо за 
категоріями фахівців: 1-ше–4-те питання стосувалися лише випускників ВЗВО, які брали участь у бойових діях, 5–10-те 
питання всіх фахівців. Аналіз відповідей на питання «Чи займалися Ви фізичною підготовкою у зоні проведення АТО (ООС)» 
показав, що 53,8 % випускників займалися фізичною підготовкою, 11,5 % – зазначили негативну відповідь, 34,6 % 
респондентів висловили власну думку. Основною метою занять фізичними вправами у період ведення бойових дій у 46,2 % 
офіцерів було зміцнення здоров’я і подовження професійного довголіття, у 19,2 % – підтримання форми і зниження маси 
тіла, у 15,4 % – підтримання рівня фізичної підготовленості та працездатності, у 11,5 % – покращання показників 
ефективності бойової діяльності, у 7,7 % – зняття психоемоційного напруження, профілактика стресу. При цьому 57,7 % учасників 
бойових дій використовували вправи з гирями або інші підручні засоби (за відсутності гир) для проведення занять у зоні бойових 
дій, а 84,6 % опитаних офіцерів зазначили, що методичні навички, отримані у процесі занять гирьовим спортом, суттєво допомогли їм під 
час організації самостійних занять або з підлеглим особовим складом.  

Результати опитування всіх категорій фахівців свідчать, що 97,8 % респондентів уважають, що заняття гирьовим 
спортом є ефективним засобом фізичного виховання курсантів до майбутньої військово-професійної (бойової) діяльності, а 
94,5 % – стверджують про позитивний вплив занять гирьовим спортом на формування морально-вольових та професійно 
важливих психологічних якостей у майбутніх офіцерів. При цьому 90,1 % фахівців переконані у необхідності впровадження до 
освітнього процесу із фізичного виховання у ВЗВО засобів гирьового спорту з метою підвищення рівня фізичної підготовленості 
випускників та покращання ефективності їх майбутньої професійної діяльності.  

Стосовно визначення першочерговості розвитку фізичних якостей у курсантів у процесі навчання їх гирьового спорту, 
відповіді фахівців практично збігаються з відповідями курсантів високої кваліфікації: 1 – загальна витривалість (59,3 %), 2 – сила 
(65,9 %), 3 – гнучкість (51,6 %), 4 – силова витривалість (56 %), 5 – статична витривалість (39,6 %), 6 – спритність (35,2 %), 7 
– швидкісні якості (82,4 %), 8 – швидкісно-силові якості (63,1 %). Досліджуючи думки фахівців щодо вимог до розвитку 
фізичних якостей у курсантів-гирьовиків різних вагових категорій, ми встановили, що 86,8 % респондентів указали таку 
послідовність: для легких вагових категорій: 1 – сила, 2 – силова витривалість, 3 – витривалість, 4 – гнучкість, 5 – спритність, 6 
– статична витривалість, 7 – швидкість, 8 – швидкісно-силові якості; для середніх вагових категорій: 1 – сила, 2 – 
витривалість, 3– силова витривалість, 4 – гнучкість, 5 – статична витривалість, 6 – спритність, 8 – швидкісно-силові якості, 8 
– швидкість; для важких вагових категорій: 1 – витривалість, 2 – силова витривалість, 3– сила, 4 – гнучкість, 5 – статична 
витривалість, 6 – швидкість, 7 – спритність, 8 – швидкісно-силові якості. 

Аналіз відповідей фахівців на питання «Які, на Вашу думку, переваги гирьового спорту виділяють його серед інших 
засобів фізичної підготовки курсантів» свідчить, що рейтинг переваг виглядає так: 1 – простота і доступність вправ із гирями (56 
%), 2 – висока ефективність щодо розвитку фізичних і морально-вольових якостей (73,6 %), 3 – компактність інвентарю (52,7 
%), 4 – можливість зміцнення м’язів спини та всього тіла (59,3 %), 5 – можливість проведення заняття у будь-якому місці (у 
приміщенні, на відкритому повітрі) (68,1 %), 6 – профілактика травмування хребта і суглобів (45,1 %), 7 – широкий діапазон 
вправ для застосування (42,9 %), 8 – можливість проведення заняття самостійно та у складі підрозділу (40,7 %), 9 – 
економічна ефективність (відсутність матеріальних витрат) (49,5 %). 

Висновок. За результатами анкетування з’ясовано, що переважна більшість опитаних курсантів переконані, що 
заняття гирьовим спортом позитивно впливають на рівень фізичної підготовленості, здоров’я, успішності навчання, сприяють 
покращанню професійної діяльності. Аналіз результатів анкетування фахівців свідчить, що 53,8 % випускників займалися 
фізичною підготовкою у зоні проведення бойових дій з метою зміцнення здоров’я (46,2 %), зниження маси тіла (19,2 %), 
підтримання рівня фізичної підготовленості (15,4%), зняття психоемоційного напруження (7,7 %); 57,7 % учасників бойових 
дій використовують вправи з гирями для проведення занять з фізичної підготовки, а 84,6 % офіцерів зазначили, що 
методичні навички, отримані у процесі занять гирьовим спортом, суттєво допомогли їм під час організації занять з фізичної 
підготовки. При цьому 90,1 % фахівців переконані у необхідності впровадження до освітнього процесу із фізичного виховання у 
ВЗВО засобів гирьового спорту з метою формування фізичної готовності випускників. 

Перспективи подальших досліджень. Передбачається дослідити фізичного розвитку випускників, які у процесі 
навчання займалися гирьовим спортом, під час служби на офіцерських посадах. 
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