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Єдність навчання, виховання та оздоровлення  
дітей дошкільного віку у процесі занять карате
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Анотації:
Проведені аналіз і узагальнення 
спеціальної літератури. Теоретич-
но доведено можливість вирішення 
комплексу навчальних, виховних 
та оздоровчих завдань фізичного 
виховання дітей засобами кара-
те. Встановлено, що застосування 
дихальних вправ, вправ спортив-
ного і хореографічного характеру 
сприяють покращенню показників 
фізичного та психічного розвит-
ку дітей. Доведено,  що заняття 
карате поліпшують діяльність 
серцево-судинної, дихальної си-
стем, системи крові; сприяють 
формуванню правильної постави, 
загартуванню; підвищують рівень 
розвитку координації, гнучкості, 
сили і швидкості. 

Боднар И.Р., Витос Я.К. Единство обуче-
ния, воспитания и оздоровления детей 
дошкольного возраста в процессе заня-
тий карате. Проведены анализ и обобще-
ние специальной литературы. Теоретически 
доказана возможность решения комплекса 
учебных, воспитательных и оздоровитель-
ных задач физического воспитания детей 
средствами каратэ. Установлено, что приме-
нение дыхательных упражнений, упражне-
ний спортивного и хореографического харак-
тера способствуют улучшению показателей 
физического и психического развития детей. 
Доказано, что занятия каратэ улучшают дея-
тельность сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, системы крови, способствуют 
формированию правильной осанки, закалке, 
повышают уровень развития координации, 
гибкости, силы и скорости.

Bodnar I.R., Vitos Y.K. The unity of 
training, education and health of 
preschool children in the process of 
training in karate. The literature were 
analyzed and syntheses. Theoretically 
proved the possibility of solving complex 
educational, recreational and educational 
objectives of physical education of 
children by means of karate. Found that 
the use of breathing exercises, exercises 
of sports and dance character helps to 
improve physical and mental development 
of children. It is proved that karate 
training improves the cardiovascular and 
respiratory systems, blood system and 
contribute to the formation of a correct 
posture, hardening, increase the level 
of coordination, flexibility, strength and 
speed.
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Вступ.1

Сучасна педагогічна наука розглядає освіту, вихо-
вання і розвиток особистості як основні функції на-
вчання, які тісно пов'язані. У процесі різноманітних 
форм фізичного виховання діти отримують знання, у 
них формується рухові вміння і навички, розвиваються 
фізичні якості, виховуються позитивні моральні і во-
льові риси характеру. У процесі навчання педагог пере-
дає дітям соціальний досвід оволодіння різноманітни-
ми діями, вказуючи на їх розвиток і вдосконалення. 

Разом з тим, на сьогодні у дітей спостерігається 
надмірне захоплення комп'ютерними іграми та муль-
тфільмами і одночасно недостатня увага батьків до 
здоров’я своєї дитини. Тому, ми вважаємо, що одним 
із позитивних впливів на стан здоров’я дітей можуть 
бути заняття з карате, які гармонійно розвивають 
душу і тіло і вже з раннього віку сприяють вихованню 
волі і цілеспрямованості. 

У сучасних наукових дослідженнях встановлено, 
що на показники фізичного і психічного розвитку 
дітей дошкільного віку позитивно впливають: дозо-
ваний біг і дихальні вправи [1, 13] вправи спортив-
ного характеру [8, 9], хореографія [10, 22], елементи 
туризму [17, 18], а також режими рухової активності 
[14]. Проте можливість гармонійного фізичного і пси-
хічного розвитку дітей старшого шкільного віку засо-
бами карате не вивчалася.

Вирішення проблеми поєднаного духовного та ті-
лесного розвитку у дітей дошкільного віку було запо-
чатковано в низці наукових досліджень [15, 16 та ін.]. 

Одним із засобів, що володіє різнобічним впливом 
на старших дошкільників вважається танець [10, 22]. 
Застосування видів рухової активності, що містять 
хореографічні елементи, є важливими для зміцнення 
здоров’я дітей, покращення фізичного розвитку, фор-
мування постави, духовного розвитку, формування 
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необхідних моральних якостей, інтересу до рухової 
діяльності [15, 20]. «Ката» в карате також за формою 
нагадують танцювальні елементи.

Низкою фахівців [15, 17] обґрунтовано, що з метою 
оздоровлення та гармонійного розвитку дитини у про-
цесі фізичного виховання в умовах дошкільного освіт-
нього закладу можливим є використання елементів ту-
ризму. Встановлено, що використання засобів туризму 
в сприяє ефективнішому розвитку фізичних якостей 
дітей 5-ти та 6-ти років, а ігрова туристська діяльність 
створює умови для формування вміння налагоджувати 
дружні стосунки з однолітками і сприяє підвищенню 
рівня позитивних взаємовідносин [17, 20]. 

На підставі факторного, дисперсійного та коре-
ляційного аналізу структури рухової та пізнавальної 
діяльності з'ясовано, що у хлопчиків і дівчаток 5-ти 
і 6-ти років координаційні якості найбільшою мірою 
пов’язані з розумовими [17, 20]. Це дає можливість 
застосовуючи у фізичному виховані види рухової ак-
тивності, спрямовані на розвиток координації рухів, 
цілеспрямовано сприяти розвиткові пізнавальних зді-
бностей старших дошкільників. Одним із таких видів 
спорту є карате. 

Фахівцями [1, 13] обґрунтовано і доведено ефек-
тивність системного застосування дозованого бігу і 
дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят з 
метою оздоровлення [2, 16]. Встановлено [1], що рес-
піраторні тренування дітей дошкільного віку сприяли 
покращанню параметрів фізичного розвитку, підви-
щенню функціональної активності захисних систем 
організму, оптимізації патерну дихання, ліквідації гі-
первентиляції, розширенні адаптації системи зовніш-
нього дихання; збільшення активності респіраторної 
мускулатури, оптимізації вегетативних функцій. Ство-
рено [13] систему методів дозованого бігу у сполученні 
з дихальними вправами й елементами загартовування у 
фізичному вихованні дітей дошкільного віку, які часто 
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хворіють на гострі респіраторні захворювання [2, 16]. 
Однак фахівцями не бралося до уваги, що дозований 
біг і дихальні вправи є низькоемоційними засобами 
фізичного виховання, а тому нецікавим для дітей до-
шкільного віку. Натомість заняття бойовими мисте-
цтвами, маючи у своєму арсеналі засоби дихального 
характеру оздоровчого характеру,  приваблюють дітей і 
викликають інтерес до регулярних занять.    

Натомість ігри характеризуються великою емо-
ційністю, насичені високою руховою активністю ви-
магають від дітей виявлення різноманітних фізич-
них якостей і рухових дій. Тому ігри, у тому числі й 
спортивного характеру, вважаються фахівцями [8, 9] 
одним із найбільш дійових засобів, які сприятливо 
впливають на організм дошкільнят. Фахівцями роз-
крито взаємозв'язок між засвоєнням дітьми техніч-
них прийомів ігор спортивного характеру, рухливими 
уміннями та навичками та розвитком фізичних якос-
тей. З’ясовано, що ігри в городки, бадмінтон, хокей 
(на траві) і футбол сприяють розвитку швидкості, 
спритності, гнучкості, витривалості та сили дітей ві-
ком 6–7 років. Гра привчає дітей до колективних дій, 
взаємодопомоги, вимагає підпорядкування особистих 
прагнень кожного гравця спільній меті. Заняття ігра-
ми сприяють удосконаленню психічної діяльності, 
поліпшення швидкості реакції й орієнтування, розви-
тку творчого мислення. Застосування засобів карате в 
ігровій формі, імовірно, буде слугувати комплексному 
вирішенню усіх завдань, що стоять перед фізичним 
вихованням дошкільнят.

Встановлено [12], що застосування народних ігор 
у фізичному вихованні сприяє розвиткові м’язової 
сили, швидкості, витривалості, спритності та гнуч-
кості у дітей 1-3 класів. Застосування національних 
рухливих ігор сприяє не лише розвитку і вдоскона-
ленню рухових якостей, а й вихованню позитивних 
рис особистості, естетичного, морально-етичного, 
культурного виховання дітей молодшого шкільного 
віку [12]. Проте можливості східних двобоїв у фор-
муванні фізичних якостей, морального і культурного 
виховання дошкільнят не проводилися. 

Підводячи резюме, зазначимо, що засоби карате 
ще не знайшли системного застосування в органі-
зації фізичного виховання в дошкільних закладах, 
що, імовірно, пов’язано з недостатньою розробкою 
організаційно-методичних підходів до використання 
елементів карате у практиці дошкільного фізичного 
виховання. Наукових пошуків, які сприяли б форму-
ванню методичного забезпечення застосування карате 
у виховному процесі дошкільних закладів для гармо-
нійного розвитку старших дошкільників не ведеться. 

Дослідження проводиться згідно зі Зведеним 
планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2006–2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту 3.2. “Теоретико-методичні основи 
позаурочних форм фізичного виховання дошкільнят 
та учнівської молоді”.  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування мож-

ливостей вирішення навчальних, виховних та оздо-
ровчих завдань і цілей фізичного виховання дошкіль-
нят, які регулярно займаються карате.

Результати досліджень. 
Під час виконання фізичних вправ відбуваються 

глибокі зміни в діяльності м'язів, центральної нер-
вової системи та всіх внутрішніх органів, що спри-
яє поліпшенню здоров'я і фізичного розвитку дітей. 
Загальне зміцнення здоров'я тісно пов'язане з підви-
щенням фізичної працездатності організму, яка про-
являється у збільшенні сили, підвищення швидкості 
і витривалості. Відтак, заняття фізичними вправами 
сприяють вирішенню низки оздоровчих завдань. Ди-
тина займається карате в провітрюваній залі в зручно-
му одязі «кімоно» і босоніж. При цьому здійснюється 
загартовування організму через повітряне середови-
ще і безпосередній контакт ніг з татамі, що, імовірно, 
дозволяє організму придбати опірність до застудних 
захворювань (ГРЗ, нежить, кашель тощо) та інфекцій-
них хвороб (ангіна, кір, краснуха, грип та ін.). Форму-
ванню захисних сил організму сприяє також застосу-
вання великої кількості дихальних вправ [1, 13], які 
є характерними для кожного тренувального заняття з 
карате.

Ще одним важливим оздоровчим завданням, які 
успішно вирішуються засобами фізичного вихован-
ня є гармонійне зміцнення опорно-рухового апарату 
і формування правильної постави (тобто утримуван-
ня раціональної пози під час усіх видів діяльності). 
У роботі з дітьми дошкільного віку важливо зверта-
ти увагу на зміцнення м'язів стопи і гомілки з метою 
попередження плоскостопості, оскільки воно може 
істотно обмежити рухову активність дитини. Для 
гармонійного розвитку всіх основних м'язових груп 
необхідно передбачати вправи на обидві сторони тіла, 
вправляти ті групи м'язів, які в меншій мірі тренують-
ся у повсякденному житті, тренувати слабкі групи 
м'язів. Необхідно також з ранніх років створювати у 
дитини уявлення про правильну поставу. Дієвим за-
собом попередження порушень постави: сутулості, 
асиметрії плечей і лопаток, а також сколіозів (захво-
рювань хребта, що викликаються слабкістю м'язів 
спини і тривалим перебуванням тіла в фізіологічно 
незручних положеннях) є фізичні вправи з арсеналу 
хореографії [10, 22]. Проте у заняттях танцями і ка-
рате багато спільного. Так, тренування по програмі 
карате починаються і закінчуються з ритуалу. Дитина 
при цьому знаходиться в статичній позі «сейза» сидя-
чи на колінах з прямою спиною, що дає можливість 
дитині запам'ятати правильне положення хребта. 
Крім того формуванню правильної постави допома-
гає цілий розділ програми «кихон» (звід рухів і пере-
міщень в стійках). Стійки в карате засновані на при-
родному фізіологічному положенні тіла. Тренування 
дітей босоніж при безпосередньому контакті ступні з 
твердою поверхнею сприяють розвитку м'язів стопи. 
Ударна техніка ногами позмінно лівою, правою ногою 
дає можливість дошкільнятам тренувати м'язи різних 
груп. При цьому специфіка виконання ударів дозво-
ляє задіяти слабо використані в повсякденному жит-
ті групи м'язів [6]. Відтак вивчення розділів «ката» 
і «кихон» дозволяє дітям сформувати уявлення про 
правильну поставу і звести до мінімуму ризик розви-
тку плоскостопості.
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Заняття карате, надаючи оптимального характе-

ру природному процесу становлення форм і функцій 
організму, що росте, створюючи сприятливі для цьо-
го умови, сприяє нормальному функціонуванню усіх 
систем дитячого організму.  Активна рухова діяльність 
дитини під час заняття сприяє зміцненню дихальної 
[19] серцево-судинної [11] систем, системи крові [4]. 
Тому заняття карате спричиняють  позитивний  вплив  
на  функціональний   стан  і  адаптаційні  можливості 
органів та систем організму.

Тісно пов’язаними з оздоровчими є завдання, 
спрямовані на виховання фізичних якостей (коор-
динаційних, швидкісних, силових і витривалості). 
Встановлено, що елементи одноборств, включені до 
змісту програмного матеріалу уроків фізичної культу-
ри починаючи з сьомого класу (В. В.Мезенцев, 2009; 
В. Г.Волков, М. В.Шепелев, 2010), а також навчально-
тренувальні заняття з греко-римської боротьби оздо-
ровчої спрямованості  (А. Н. Загитов, 2008) позитивно 
позначилися на показниках фізичної підготовленості 
школярів. була розроблена методика розвитку у дітей 
середнього і старшого дошкільного віку. «Передтре-
нувальна» підготовка дошкільнят до занять греко-
римською боротьбою ігровим методом позитивно по-
значилася на фізичних якостях дітей дошкільного віку 
(Тичінін М. В., 2008). 

Відомо, що у дошкільному віці процес вихован-
ня фізичних здібностей не повинен бути спеціально 
спрямованим на окремішній розвиток кожної з них 
(Вільчковський Е.С., 2001). Навпаки, на основі прин-
ципу гармонійного розвитку слід так підбирати за-
соби, змінювати діяльність за змістом і характером і 
регулювати спрямованість рухової активності, щоб 
забезпечувалося комплексне виховання всіх фізичних 
здібностей. Карате є універсальним видом спорту, 
який сприяє розвитку усіх фізичних здібностей люди-
ни. Для освоєння розділу «ката» і «кихон» необхідною 
є хороша гнучкість для виконання широкого арсеналу 
блоків і ударів. Для успішного освоєння розділу «ку-
міте» (вільний бій) необхідно розвивати швидкість, 
так як при проведенні поєдинку необхідна швидка 
зміна дистанції і моментальне проведення атаки. Це 
підтверджується даними літератури, які свідчать, що 
спортсмени-каратисти  характеризуються  високою 
швидкістю  реакції  та  частотою  виконання ударних 
рухів [5]. Заняття карате сприяють розвиткові низки 
координаційних якостей: орієнтування у просторі, 
швидкість реагування і перебудова рухових дій, рів-
новага, вестибулярна стійкість, здатність до довіль-
ного розслаблення м’язів, диференціювання силових 
параметрів рухів тощо [3, 24].

Суперечать поширеній думці про те, що для про-
ведення поєдинку необхідними є не тільки координа-
ція, сила, швидкість, гнучкість, але й витривалість, 
дослідження  науковців [5]. Вони встановили, що 
спортсмени-каратисти  (І спортивного розряду і КМС) 
характеризуються порівняно низькими показниками 
швидкісної витривалості, у них спостерігаються не-
високі аеробні можливості (МСК) і середній рівень 
фізичної працездатності (PWC170). Тобто різновиди 
витривалості (аеробна, силова і швидкісна) не під-

даються ефективному розвитку на заняттях з карате. 
Іншими словами – заняття карате спроможне забезпе-
чити розвиток фізичних якостей, сенситивний період 
яких спостерігається у дошкільному віці. 

  Властивість двобоїв різнобічно впливати на 
розвиток координаційних якостей дає можливість 
цілеспрямовано сприяти розвиткові пізнавальних 
здібностей старших дошкільників через існування 
взаємозв’язку між координаційними та розумовими 
якостями у 5-6-річних дітей [10, 11]. Відтак занят-
тя карате сприяють розумовій діяльності. Навчання 
новим руховим діям передбачає формування у дітей 
знань, це – найкращий спосіб поповнення рухових 
навичок, формування фізичної культури дитини. Чим 
більшою кількістю різноманітних рухів опанує ди-
тина, тим ширші можливості для розвитку відчуття, 
сприйняття й інших психічних процесів, тим повно-
цінніше здійснюється її розвиток. Орієнтування в 
складних поєдинкових ситуаціях, вміння аналізувати 
техніку фізичних вправ позитивно впливають на ін-
телектуальний розвиток дитини. Відтак можливим є 
вирішення освітніх завдань засобами карате.

Заняття карате під керівництвом кваліфікованого 
інструктора стимулюють у дітей розумовий розви-
ток – вчать зосереджувати увагу, розвивають пам'ять, 
навчають дитину використовувати особливості і ком-
пенсувати недоліки властивої їй системи репрезен-
тації (способу сприйняття інформації), відводять від 
стереотипного мислення, розвивають як логічне, так і 
образне мислення і т.д.  [7].

В процесі занять карате дітям повідомляють еле-
ментарні знання з історії карате і східних єдиноборств, 
що дає можливість доторкнутися до іншої культури, 
розвиваючи їх інтелектуальні здібності, розширюючи 
їхні пізнавальні можливості та розумовий кругозір [6].

Реалізація навчальних завдань органічно пов'язана 
з виховними завданнями. Поняття про виховний ха-
рактер навчання є однією з основних закономірностей 
фізичного виховання.  

 Дитячий вік є найбільш сприятливим для форму-
вання стійкого інтересу до занять фізичними впра-
вами. У рейтингу спортивних інтересів 26,5% дітей 
молодшого шкільного віку заняття карате посідають 
перше місце (Кравчук Я., Войнаровська Н., 2008). За-
стосування улюбленого виду рухової активності під 
час занять з фізичного виховання буде сприяти фор-
муванню позитивної мотивації до цих регулярних 
занять а згодом – усвідомленої потреби у регулярній 
руховій активності на дозвіллі. 

На заняттях за авторською системою забезпечуєть-
ся доступність завдань, успішне виконання яких буде 
стимулювати дітей до більш високої активності. Про-
грама розрахована на перехід від простого до складно-
го, навчання простим рухам змінюється послідовним 
вивченням більш складних технік. Тим самим відбу-
вається високе стимулювання дітей до регулярних за-
нять. Проводиться постійна оцінка виконаних завдань, 
оскільки вважається, що увага і заохочення також спри-
ятимуть виробленню позитивної мотивації до система-
тичних занять фізичними вправами. Програма занять з 
карате передбачає участь в іспитах, що стимулює дити-
ну до відповідального ставлення до занять. 
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Виконуючи фізичні вправи і беручи участь у по-
єдинках, діти отримують уявлення про моральні нор-
ми поведінки і позитивні вчинки (про чесність, това-
риство тощо), систематичне керування ними розвиває 
у дошкільника вольові якості (сміливість, наполегли-
вість, рішучість, чесність і благородство та ін.) [6, 7, 
23, 24]. Емоційна насиченість більшості фізичних 
вправ збільшує їх вплив на формування особистості 
дитини. Відтак засобами карате можна формувати со-
ціально важливі якості майбутнього школяра. 

Заняття карате впливають на формування характе-
ру дитини – вона стає впевненішою у собі, вчиться 
стриманості, самоконтролю, цілеспрямованості. На-
вчання фізичним вправам відбувається в колектив-
них формах роботи, де у дітей виховується почуття 
колективу, дисциплінованості, організованості. Ви-
вчення карате взагалі і авторська програма зокрема, 
засновані на дотриманні традицій. Основою традицій 
є дотримань правил поведінки в «додзе» (залі), повага 
до вчителя, старших учнів. Для дітей, які займаються 
цим видом бойових мистецтв, притаманний високий 
рівень розвитку моральних якостей (повага до стар-
ших, скромність, подолання егоїзму, людяність) [6].

Комплексному впливу на формування особистос-
ті сприяє естетичне і трудове виховання дошкільнят 
засобами карате. Заняття карате сприяє  здійсненню 
естетичного виховання [7]. У процесі досконалого ви-
конання фізичних вправ розвивається здатність сприй-
мати, відчувати естетичне задоволення, розуміти і 
правильно оцінювати красу, витонченість, виразність 
рухів. Діти також опановують трудовими навичками, 
пов'язаними з обладнанням приміщення пристроями 
(«лапи», «подушки» і т.і.).

Висновки.
Оздоровчі, освітні та виховні завдання, хоча і є від-

носно самостійними, насправді найтіснішим чином 
пов'язані між собою, отже, вирішуватися вони пови-
нні в обов'язковій єдності, у комплексі. Тільки в цьо-
му випадку дитина набуватиме необхідною базою для 
подальшого всебічного розвитку.

На підставі ґрунтовних наукових досліджень дове-
дено, що застосування дихальних вправ, вправ спор-
тивного і хореографічного характеру у фізичному 
вихованні дошкільнят сприяють покращенню показ-
ників фізичного та психічного розвитку дітей. Занят-
тя з карате передбачають застосування цих засобів у 
комплексі, що дозволяє рекомендувати його як ефек-
тивний засіб для усебічного вирішення освітніх, ви-
ховних та оздоровчих завдань фізичного виховання.

Заняття карате поліпшують діяльність серцево-
судинної, дихальної систем, системи крові; сприя-
ють формуванню правильної постави, загартуванню; 
підвищують рівень розвитку координації, гнучкості, 
сили і швидкості. Через виконання вправ карате дити-
на пізнає світ, розвиваються її психічні процеси, воля, 
самостійність. Таким чином, у процесі занять карате 
у дітей змінюється здоров'я, поліпшується фізичний 
розвиток, розвиваються інтелектуальні здібності, ви-
ховуються позитивні моральні та вольові якості. Все 
це в тісному зв'язку створює комплексний вплив на 
формування особистості.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення впливу занять карате на фізичний 
і психічний розвиток дошкільників.
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