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Анотація. Явне погіршення стану здоров’я студентів потребує 
пошуку нових дієвих засобів для розв’язання проблеми укрі-
плення фізичного здоров’я, формування здорового способу жит-
тя, підвищення рівня фізичної підготовленості. У зв’язку з цим 
виникає необхідність проведення досліджень щодо виявлення 
позитивного впливу навчальних занять з таеквондо на фізичний 
стан та розвиток фізичних якостей студентів. У статті проаналі-
зовано дані відносно змін у стані фізичного здоров’я та у рівні 
фізичної підготовленості студентів під впливом тренувань з та-
еквондо протягом  навчального року. 
Ключові слова: студенти, навчальні заняття з таеквондо, стан 
здоров’я, рівень фізичної підготовленості, фізичні якості, оздо-
ровчий ефект.
Аннотация. Саламаха А.Е. Оздоровительный эффект заня-
тий таэквондо. Явное ухудшение состояния здоровья студентов 
требует поиска новых действенных средств для решения пробле-
мы укрепления физического здоровья, формирования здорового 
образа жизни, повышения уровня физической подготовленно-
сти. В связи с этим возникает необходимость проведения ис-
следований по определению положительного влияния учебных 
занятий по таэквондо на физическое состояние и развитие физи-
ческих качеств студентов. В статье проанализированы данные, 
касающиеся изменений в состоянии физического здоровья и в 
уровне физической подготовленности студентов под влиянием 
тренировок по таэквондо в течение учебного года .
Ключевые слова: студенты, учебные занятия по таэквондо, со-
стояние здоровья, уровень физической подготовленности, физи-
ческие качества, оздоровительный эффект.
Annotation. Salamakha O.Y. Health-improving effect of tae-
kwondo classes. Obvious deterioration of students’ health status de-
mands to search the new effective ways of health promotion, forma-
tion of healthy lifestyle, development of physical fi tness. As a result 
there is a necessity of carrying out the researches on determination 
of taekwondo classes positive infl uence on students’ health status 
and physical qualities’ development. The data concerning changes 
in students’ health status and their physical fi tness levels infl uenced 
by taekwondo classes during the academic year have been analized 
in this article.
Key words: students, taekwondo classes, health status, level of phys-
ical fi tness, physical qualities, health-improving effect.

36© Саламаха О.Є., 2009

Вступ
Здоров’я нації є умовою її процвітання. У 

свою чергу, здоров’я молоді - це потенціал, що у 
кінцевому результаті визначає рішення наукових і 
виробничих завдань.

У сучасних умовах в Україні склалася кри-
тична ситуація із станом здоров’я студентської 
молоді. Майже 90% студентів мають відхилення у 
стані здоров’я, понад 50% - незадовільну фізичну 
підготовку, близько 70% - низький та нижчий за се-
редній рівні фізичного здоров’я, збільшується кіль-
кість студентів, звільнених від практичних занять 
за станом здоров’я і віднесених до спеціальної та 
підготовчої медичних груп. 

Цільова комплексна програма «Фізичне ви-
ховання - здоров’я нації», затверджена наказом 
Президента України, визначає фізичну культуру  
і спорт як найбільш ефективні засоби укріплення 
здоров’я [8]. 

У теперішній час спостерігається підвищен-
ня інтересу молоді до різних видів єдиноборств, 
зокрема, таеквондо. Це давньокорейське бойове 
мистецтво надійної самооборони проти одного або 
декількох неозброєних або озброєних супротивни-
ків є дієвим засобом для розв’язання проблеми укрі-
плення здоров’я, формування здорового способу 
життя, підвищення рівня фізичної підготовленості. 

Таеквондо займаються індивідуально і гру-
пами без використання будь -якого спеціального 
обладнання. У більшості випадків тренування ін-
дивідуальні, крім спарингу. Оскільки організм сам 
встановлює межі своїх можливостей, травми та 
розтягнення є рідкими. Темп тренувань задається 
автоматично фізичним станом [5, 9]. 

У процесі тренувань бере участь вся систе-
ма м’язів. Притаманні таеквондо висока повторю-
ваність і низька протидія рухам розвивають тонкі 
м’язи, які мають більшу площу контакту з систе-
мою кровопостачання, створюючи таким чином 
максимальну витривалість та працездатність. По-
вороти таза, що здійснюються при виконанні ударів 
ногами та балансуючих рухів руками, добре роз-
вивають м’язи черевного пресу. Більшість ударів 
пов’язані з високим підійманням ніг, що розвиває 
бокові частини тулуба та внутрішньої поверхні сте-
гон [3]. Заняття цим бойовим мистецтвом особливо 
корисні для жінок: вони сприяють розвитку м’язів 
нижньої частини черевного пресу та стегон – тих 
частин тіла, які омолоджують жіночу фігуру у будь -
якому віці. Таеквондо – ідеальний спосіб віднов-
лення м’язового тонусу. 

Типовий режим тренувань пов’язаний з 
ефективною роботою всього тіла. Наслідком цьо-
го є збільшення частоти серцевих скорочень, ін-
тенсивності кисневого обміну в серці та легенях. 
Така посилена вентиляція здобула назву аеробного 
ефекту, характерним для якого є оптимізація роботи 
легенів; збільшення кількості кровоносних судин, 
підвищення їхньої еластичності, зниження дисто-
нії; поліпшення складу крові, особливо вмісту чер-
воних кров’яних тіл (еритроцитів) та гемоглобіну; 
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покращання обмінних процесів у тканинах тіла; ак-
тивізація роботи серця, яке набуває здатності пра-
цювати з більшими навантаженнями; забезпечення 
гарного сну та виведення шлаків із організму.

Заняття таеквондо нормалізують вагу тіла: у 
людей з малою вагою спостерігається збільшення 
м’язової тканини, а люди з надмірною вагою по-
збавляються жирових клітин. По оцінках витрати 
калорій за одне інтенсивне тренування складають 
біля шестисот – один з найвищих показників у по-
рівнянні з іншими видами спорту. Оскільки витра-
та 3500 калорій відповідає втраті ваги у чотириста 
грамів, то, очевидно, що при розкладі тренувань 
по шість годин на тиждень втрата ваги в чотириста 
грамів може здійснитися за один тиждень.

Таеквондо розвиває м’язову силу; динаміч-
ну енергію (здатність виконувати вправи з силою); 
спритність (здатність швидко пересуватися у про-
сторі); гнучкість суглобів, м’язів та зв’язок; перифе-
рійний зір; зосередженість та здатність не відволі-
катися; здатність змінювати напрям руху; розуміння 
механіки та техніки руху тіла [4, 6, 7].

Для концентрації всіх сил організму в одній 
точці простору слід володіти м’язовою силою, врів-
новаженістю та динамічною енергією. Тулі розви-
вають спритність і здатність до швидкої зміни рухів 
та напрямів. Спаринг розвиває периферійний зір та 
зосередженість.

Процедура організованих тренувань 
пов’язана з систематичним розігрівом м’язів та 
зв’язок, що збільшує місцеве кровопостачання. 
Виконувані вправи сприяють розвитку гнучкості 
суглобів, еластичності сухожиль та зв’язок, запобі-
гають виникненню травм.

В режимі тренувань важливу роль відіграють 
заспокоюючі вправи, які забезпечують відтік крові 
від м’язів після інтенсивних рухів для уникнення 
дискомфорту. 

Техніка розігріваючих та заспокоюючих 
комплексів, вправи для дихання є прикладом науко-
вого підходу до розвитку механіки тіла та фізіології, 
які є невід’ємною частиною програми тренувань з 
таеквондо.

Пронизливий вигук «айя» під час нападу та-
кож заснований на фізіології. Він не лише демора-
лізує противника, а й спричиняє стиснення м’язів 
нижньої частини живота, попереджаючи пошко-
дження у випадку контратаки. Видих або видавання 
звуків із грудей врівноважує тиск у грудній клітині, 
який може піднятися в результаті сильного напру-
ження. Повний видих при вигуку «айя» сприяє ви-
штовхуванню всього повітря з легенів, збільшуючи 
їх дихальний або життєвий об’єм.

Заняття таеквондо розвиває органи сприй-
няття та руху, зосередженість, зір, м’язи, аеробне 
кондиціонування серця та легенів, здатність воло-
діти своїм тілом, що дуже важливо при заняттях ін-
шими видами спорту та фізичній діяльності. 

Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи Кафедри фізичного вихо-

вання Міжуніверситетського медико-інженерного 
факультету НТУУ «КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження є визначення 

ефективності впливу навчальних занять з таеквон-
до на стан фізичного здоров’я та рівень фізичної 
підготовленості студентів. Дослідження повинно 
підтвердити гіпотезу про те, що таеквондо пози-
тивно впливає на стан здоров’я студентів та сприяє 
розвитку їх фізичних якостей.

Результати дослідження.
Для визначення позитивного впливу на-

вчальних занять з таеквондо було досліджено стан 
здоров’я та рівень фізичної підготовленості сту-
дентів. З цією метою було використано методику 
експрес-оцінки фізичного здоров’я (по Л.Г. Апана-
сенко) [1, 2] та методику, що визначає рівень розви-
тку фізичних якостей. У експерименті брала участь 
група студентів першого курсу у складі 40 осіб (з 
них 20 осіб чоловічої статі, 20 осіб жіночої статі). 
Заняття з таеквондо проводилися один раз на тиж-
день протягом навчального року. Програма включа-
ла 70 навчальних годин.

Результати оцінки стану здоров’я досліджу-
ваних студентів до початку занять у секції таеквон-
до представлені у таблиці 1.

Виявлений результат показав, що стан 
здоров’я переважної більшості студентів (80%) зна-
ходиться на низькому та середньому рівні. 

Результати оцінки стану здоров’я досліджу-
ваних студентів, що займалися у секції таеквондо 
протягом навчального року, наприкінці експери-
менту представлені у таблиці 2.

Виявлений результат показав, що стан 
здоров’я студентів значно поліпшився. Зменшила-
ся кількість студентів, що мають низький рівень 
здоров’я, на 7,5%, нижче за середній на 5% та се-
редній рівень на 10%. Зросла кількість осіб із рів-
нем здоров’я вище середнього на 12,5% та високим 
- на 10%. Відсотковий приріст показників фізично-
го здоров’я студентів першого курсу в ході експери-
менту показано на діаграмі 1. 

Рівень розвитку фізичних якостей досліджу-
ваних студентів до початку занять у секції таеквон-
до представлений у таблиці 3.

Виявлений результат показав, що рівень роз-
витку фізичних якостей більшості студентів (60%) 
знаходиться на низькому та середньому рівні. 

Рівень розвитку фізичних якостей досліджу-
ваних студентів, що займалися у секції таеквондо 
протягом навчального року, наприкінці експери-
менту представлені у таблиці 4. 

Виявлений результат показав, що рівень фі-
зичної підготовленості значно поліпшився. Напри-
кінці експерименту не виявлено студентів, у яких 
фізичні якості сформовані на низькому рівні. Змен-
шилася кількість студентів, у яких фізичні якості 
розвинені на рівні нижче середнього на 8,5% та на 
середньому рівні на 11%. Збільшилась кількість 
осіб із рівнем фізичної підготовленості вище серед-
нього на 17% та високим - на 9,5%.



133

Таблиця 1. 
Оцінка стану фізичного здоров’я студентів до початку експерименту

Рівні фізичного здоров’я Кількість осіб %
Низький 5 12,5 %
Нижче за середній 7 17,5 %
Середній 20 50 %
Вище середнього 6 15 %
Високий 2 5 %

Таблиця 2. 
Оцінка стану фізичного здоров’я студентів після проведення експерименту

Рівні фізичного здоров’я Кількість осіб %
Низький 2 5%
Нижче за середній 5 12,5%
Середній 16 40%
Вище середнього 11 27,5%
Високий 6 15%

Таблиця 3. 
Результати тестів фізичної підготовленості студентів до початку експерименту

Фізичні якості 
та відповідні їм 
види випробу-
вань

Рівень фізичної підготовленості
Низький Нижчий

за середній
Середній Вищий

за середній
Високий

Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

%

Витривалість
(Біг на 3 000 м/ 
2 000 м)

3 7,5% 7 17,5% 14 35% 10 25% 6 15%

Сила
(Згинання і 
розгинання рук 
в упорі лежачі 
на підлозі)

2 5% 3 7, 5% 16 40% 15 37,5% 4 10%

Швидкість
(Біг на 100 м.)

4 10% 8 20% 12 30% 10 25% 6 15 %

Спритність
(Човниковий біг 
4×9 м.)

3 7,5% 6 15% 7 17,5% 13 32,5% 11 27,5%

Гнучкість 
(Нахили тулубу 
вперед)

4 10% 7 17,5% 15 37,5% 10 25% 4 10 %

К
іл
ьк
іс
ть
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Діаграма 1. Відсотковий приріст показників фізичного здоров’я студентів першого курсу в ході експерименту
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Відсотковий приріст показників фізичної 
підготовленості студентів першого курсу в ході екс-
перименту представлено на діаграмі 2. 

Висновки. 
1. Оцінка фізичного стану студентів першого 

курсу показала, що 
- фізичне здоров’я переважної більшості сту-

дентів до початку експерименту знаходилося на 
низькому та середньому рівні.

- рівень фізичної підготовленості низький у 
8%, нижчий за середній у 15,5%, середній 32%, ви-
щий за середній у 29%, високий у 15,5% .

2. Виявлено, що заняття таеквондо позитивно 
вплинули на фізичний стан студентів та поліпши-
ли: 

- рівень фізичного здоров’я у 100% студентів 
в середньому в 2 рази (у 50% став на рівень вище); 

- рівень фізичної підготовленості у 100% сту-

дентів в середньому в 2,2 рази (у 68% став на рівень 
вище). 

3. Заняття таеквондо позитивно впливають на 
фізичний стан студентів і сприяють розвитку всіх 
фізичних якостей особливо таких, як координаційні 
здібності, гнучкість, загальна витривалість.

Доцільно проводити подальші дослідження 
оздоровчого впливу тренувань з таеквондо, що до-
зволить більш комплексно і цілеспрямовано вирі-
шувати питання зміцнення здоров'я та підвищення 
фізичної підготовленості.
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Таблиця 4.
Результати тестів фізичної підготовленості студентів після проведення експерименту

Фізичні якості 
та відповідні їм 
види випробу-
вань

Рівень фізичної підготовленості
Низький Нижчий

за середній
Середній Вищий

за середній
Високий

Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб

%

Витривалість
(Біг на 3 000 м/ 
2 000 м)

1 2,5% 3 7,5% 12 30% 16 40% 8 20%

Сила
(Згинання і роз-
гинання рук в 
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Спритність
(Човниковий біг 
4×9 м.)
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Гнучкість 
(Нахили тулубу 
вперед)

0 - 3 7,5% 7 17,5% 20 50% 10 25%

К
іл
ьк
іс
ть

 с
ту
де
нт
ів

 (%
)
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Діаграма 2. Відсотковий приріст показників фізичної підготовленості студентів першого курсу в ході екс-
перименту
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