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До навчання рухів руками в поєднанні з диханням ми приступали у 
положенні стоячи у воді, нахилившись уперед. Поворот голови для вдиху 
починають, коли лівою рукою (за вдиху з цієї сторони) закінчують рух під 
водою біля лівого стегна і піднімають ліктем угору. Потім руку проносять 
кистю вперед, обличчя повертають у воду і видихають. Бажано привчати 
дітей повертати голову для вдиху як вправо, так і вліво. 

Якщо дитині важко поєднувати плавальні рухи з диханням, ми 
дозволяли їй плавати із затримкою дихання на вдиху. Це спрощена форма 
способу плавання, побудована на технічно правильній основі. 

Навчити дітей плавати на грудях у повній координації ‒ основне 
завдання роботи у групі дітей  сьомого року життя. 

По завершенню дослідно-експериментальної роботи нами були 
проведені тестування дітей із плавання за вимогами програм дошкільних 
закладів. Результати тестування показали, що ті діти, які займалися 
плаванням із молодшого дошкільного віку систематично, показували 
високі результати по завершенню навчання плавання у старшій групі. І 
навпаки, ті діти, які вперше прийшли в дошкільний заклад до старшої 
групи і розпочали навчання плавання з п'ятирічного віку, мали набагато 
нижчі результати у виконанні програмних завдань. Але ми помітили і те, 
що старші діти набагато швидше, ніж малюки, освоюються з водою, вони 
люблять заняття плаванням, добре наслідують своїх ровесників, які якісно 
засвоїли різні вправи з плавання Разом з тим, діти, які не пропускали 
занять плаванням, менше хворіли, ніж ті діти, які несистематично 
відвідували заняття ( і дошкільний заклад ) через різні причини. 
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ГИРЬОВИЙ СПОРТ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сьогодні, як ніколи, фізична культура та спорт відіграють ключову 

роль у житті мільйонів людей. Одним із видів, що сприяють розвитку 
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фізичних якостей, зміцненню здоров’я та підтримці гомеостазу в організмі, 

є гирьовий спорт. Популярність гирьового спорту у світі висуває серйозні 

вимоги до підготовки вітчизняних спортсменів. Проте це завдання 

ускладнюється недостатньою кількістю наукових досліджень у цій галузі 

[1]. Гирьовий спорт – це силовий вид спорту, який ґрунтується на 

підніманнях гир (гирі) максимальну кількість разів за визначений 

проміжок часу згідно з правилами змагань у двох змагальних вправах 

(двоборство: поштовх, ривок) або в одній (поштовх довгим циклом) [5]. 

Науковець Пічугін М. дає визначення гирьовому спорту, як: «Гирьовий 

спорт – один із видів спорту, історична спадщина якого входить до 

культурної скарбниці східних слов’ян, у тому числі й українського народу. 

А його основне знаряддя – гирі (кулястий масивний спортивний снаряд з 

рукояткою у формі замкненої дуги) – як засіб розвитку фізичних якостей 

має багатовікову історію» [4].   

У навчальній програмі з фізичної культури для загальноосвітніх 

навчальних закладів для 5– 9 та 10–11 класів міститься варіативний модуль 

«Гирьовий спорт». Він містить теоретичні відомості, спеціальну фізичну 

підготовку, техніко-тактичну підготовку, орієнтовні навчальні нормативи 

та перелік обладнання, яке необхідне для вивчення цього модуля.  

Гирьовий спорт допомагає формуватися професійно значущим 

особистісним якостям таким, як: організаторським (відповідальність, 

вимогливість, ініціативність, вміти організувати себе і колектив); 

комунікативним (сприятливість, справедливість, співчуття, повага), 

перцептивно-гностичним (спостережливість, розуміння інших людей, 

вміння проектувати розвиток особистості і колективу, творчий підхід до 

праці), експресивним (емоційне сприйняття, ентузіазм, терпіння, почуття 

гумору). Таким чином, зміст гирьового спорту спрямовується на 

формування у студентів життєво і професійно необхідних рухливих вмінь 

та навичок; на розвиток широкого кола основних фізичних і спеціальних 

якостей; підвищення функціональних можливостей різних органів і систем 

організму [3]. 

Гирьовий спорт, як засіб фізичного виховання і складова професійної 

підготовки майбутнього вчителя, має значні можливості у розв’язанні 

завдань фізичного виховання і формування фізичної культури особистості, 

тому що:     

- засвоєння техніки вправ гирьового спорту допоможе підвищити 

рухову активність людини та засвоїти знання з інших дисциплін;  

 - гирьовий спорт дає можливість займатися цим видом спорту у 

будь-якому віці, забезпечуючи потреби у спілкуванні за інтересами; 

  - заняття з гирями можна проводити як у приміщенні, так і на 

свіжому повітрі, індивідуально та в групах, що передбачає формування 

організаційно-конструктивних, комунікативних, проектувальних умінь 

майбутніх педагогів;         

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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  - для занять гирьовим спортом потрібні лише набір гир різної ваги, 

що економічно доцільно;  

- вправи гирьового спорту є певним відтворенням природніх рухів у 

повсякденному житті, що має профілактично-прикладне значення; 

 - заняття вправами гирьового спорту сприяє зниженню зайвої ваги, 

корекції фігури та формуванню міцного м’язового корсету тулуба, що 

дуже важливо для підтримання високого рівня здоров’я та працездатності; 

 - гирьовий спорт як складова української культури сприяє 

формуванню національної свідомості та передачі традицій наступним 

поколінням[2]. Стан гирьового спорту підтверджує його оздоровчу 

спрямованість і великий потенціал, а також дає всі підстави виконкому 

Міжнародного олімпійського комітету розглядати питання про включення 

його до розряду олімпійських видів. Постійно розширюється географія 

гирьового спорту, в нього з'являється все більше прихильників. Він є 

ефективним і найдоступнішим засобом фізичного виховання. Перспективи 

подальших пошуків з означеної проблеми полягають у системному підході 

до дослідження, необхідності розширювати наукові знання та світогляд з 

гирьового спорту [6]. 
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