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Анотація. У статті описані переваги занять карате-до в процесі яких 

здійснюється виховання морально-вольових якостей у дітей і підлітків, 

пояснюється роль цього виду східних єдиноборств як способу 

самовдосконалення особистості. Розкрито важливість існування системи 

рангів поясів у карате-до, які збільшують мотивацію і цілеспрямованість до 

оволодіння майстерністю тих, хто займається. 
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Постановка проблеми. Актуальність обраної теми обумовлена 

широким інтересом різних верств населення до східних єдиноборств, 

особливо до бойового мистецтва карате-до, як методу фізичного виховання, 

спорту, засобу досягнення сили і краси, гармонії духу і тіла. Проте ще не 

зникла думка серед сучасного населення про викладання на території Європи 

суто бойового аспекту карате-до без приділення уваги вихованню 

особистісних якостей і дотримання традиціям, що закладені стародавніми 

майстрами. Тому розкриття важливості формування та сутності позитивних 

морально-вольових якостей каратистів є своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення матеріалів 

відомих майстрів карате-до [3, 7-10, 13-15] показало, що однією 

з найважливіших складових східних єдиноборств є виховання морально-

вольових якостей у підростаючого покоління. Так, автор [8] пояснює: „Якщо 

карате практикується тільки як техніка ведення бою, то про це можна тільки 

шкодувати. Основні прийоми вивчалися і розвивалися довгі роки, але для 

того, щоб стати ефективними, домінуючу роль у цьому мистецтві 



самооборони повинен відігравати духовний аспект”. Автор [12] нагадує що: 

„карате це насамперед бойове мистецтво, а не мистецтво бою і суть його 

складається в шляху пізнання та удосконалювання себе за допомогою 

тренувань”. Ґрунтуючись на твердженнях відомих засновників шкіл карате-

до можна дійти висновку, що для становлення майстра зі східних 

єдиноборств окрім досконалого володіння технічним арсеналом бойових 

мистецтв та належного рівня фізичної підготовленості необхідно постійно 

вдосконалювати морально-вольові якості. Тому в даній статті робиться 

спроба довести важливу роль карате-до у формуванні морально-вольових 

якостей підростаючого покоління. 

Мета дослідження – розкрити роль карате-до у формуванні морально-

вольових якостей підростаючого покоління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У наш час багато людей 

займаються східними єдиноборствами. Одним з популярних єдиноборств 

сьогодні є карате-до. Як відомо [4-6], в карате-до є безліч різних стилів 

і шкіл, які поділяються за трьома основними напрямками: традиційне, 

прикладне (бойове) і спортивне єдиноборство. Тобто сьогодення карате-до 

дуже багатогранно. Тільки розуміючи це можна одержати міцні знання і 

відкрити таємниці традицій, що йдуть у глибини століть. Патріархи карате-

до, виховані в традиційній строгості, несли в собі відголоски старого 

ритуалізма, що як би зсередини духовно скріплював. Вони втілювали собою 

карате-до як метод духовного вдосконалювання, виховання моральної 

людини. Нинішня молодь не тільки прагне прилучитися до таємниць техніки 

бойових мистецтв, але і доторкнутися до традиційного минулого з його 

вдачами і формами спілкування, відпочити душею від аморальної дійсності. 

Адже осягаючи ази карате-до, учні переносять весь обсяг знань у своє 

повсякденне життя. Вони поступово розвивають у собі повагу до життя, до 

здоров’я, самого себе, до вчителя і старших за віком супротивників, до всіх 

оточуючих людей. Заняття з карате-до припускають не тільки відособлений 

розвиток кожного елемента, але й поглиблюють процес їхнього злиття 



і гармонії. Використовувані для цієї мети психологічні і фізичні вправи 

взаємодоповнюють один одного. При цьому збагнення основ карате-до 

неможливе без внутрішньої самодисципліни учня, готовності його встати на 

складний шлях пізнання. Цей процес називають формуванням морально-

вольових якостей за допомогою карате-до. Майстер і засновник одного 

зі стилів карате-до Гічін Фунакоши пояснив [5], що використання ієрогліфа 

„кара” (порожній) ґрунтується на концепції „пустотілості”, що означає 

„безкорисливість”. Тому „пустотілість” говорить про стан людини, коли вона 

втрачає егоїстичні устремління, шкідливі звички для того, щоб дати 

безперешкодно розвиватися духовному. Таке щире значення слова „кара” у 

слові карате-до. Треба відзначити, що із часів великих майстрів минулого і у 

наші дні, карате-до викладається більше ніж просто самооборона, воно несе в 

собі зерно формування тіла і духу, моральності, слухняності, сміливості 

й інших найважливіших моральних цінностей, тобто сьогодні карате-до, це 

не просто популярний спорт або оздоровча гімнастика, а й метод для 

створення розвиненого і фізично міцного громадянина.  

Є перевіреним фактом, що із часом каратист сильнішає як фізично, так 

і психічно. Він як би набирає міць, що дозволяє йому краще функціонувати в 

повсякденному житті. Це є важливим пунктом філософії кіокушинкай карате-

до. На думку засновника цієї школи Масутацу Оями [10]: „Карате засновано 

на близьких контактах з людьми”. Цей процес цілком і повністю 

супроводжує вивчення карате-до дітьми молодшого шкільного віку, які 

тільки зійшли на важливий етап у їхньому житті – етап формування 

особистості. На заняттях з карате-до ці юні бійці знаходять, найважливіший, 

з погляду психології, опорний пункт для формування себе – наставника. У 

карате-до цей наставник часто називається тренером, або сенсеєм, саме він 

буде вести майбутніх каратистів шляхом самовдосконалення в ході 

тренувань і спортивних перемог. На уроках карате-до відбувається постійна 

взаємодія з партнером, або суперником при якому в людей формуються такі 

особистісні якості як лідерство, вірність, колективізм, доброта, турбота і ін. 



Заняття карате-до як і будь-яким іншим видом фізичної культури пов’язані 

з подоланням фізичного опору, з постійною необхідністю виконувати 

однотипні навантаження і вчиться переборювати їх, у ході такого тренінгу 

формується наполегливість, рішучість, на підсвідомому рівні відбувається 

боротьба зі своїми страхами, виховується сміливість, поліпшується 

самооцінка, а внаслідок цього соціальні позиції юних і досвідчених 

каратистів зростають із роками тренувань. Також завзяті заняття 

припускають естетичне виховання школярів, у них формуються знання про 

правильне виконання того або іншого елемента з погляду краси 

і видовищності, з’являється подання про образ серйозної людини, 

яка займається карате-до. Особливе місце в процесі тренувань карате-до 

приділяється вихованню сміливості і рішучості, як одних із ключових 

якостей для чоловіків. Завдяки тому, що всі подолання труднощів і опору 

на тренуваннях з карате-до відбуваються в бойовій манері, хлопчик вчиться 

сприймати себе воїном, бійцем, теперішнім чоловіком здатним постояти 

за себе, свій будинок і близьких йому людей. Сміливість і досвід у цій справі 

виховується на спортивних змаганнях де юнаки мають можливість 

задовольнити свої амбіції довгоочікуваною спортивною перемогою 

в умовному бої, хоча і над спортивним опонентом. Із цього виходить, 

що крім виховання морально-вольових якостей заняття карате-до можуть 

стати гарною базовою підготовкою для служби в збройних силах. 

Займаючись карате-до дитина може вдосконалити той або інший удар, 

виконуючи вправи із загальнофізичної підготовки і при цьому формує не 

тільки свої морально-вольові якості, але й у цілому свою особистість, 

роблячи її більш цілеспрямованою і підготовленою для дорослого життя. Всі 

ці явні надбання молоді каратисти знаходять на тренуваннях, а особливу роль 

у формуванні морально-вольових якостей має спорт і спортивні заходи. 

Проведення спортивних заходів та турнірів з карате-до дають бійцям 

незамінний досвід змагання і усвідомлення особливості цієї події, важливості 

підготовки до неї, виховують почуття відповідальності, чим готують 



каратиста до дорослого життя. Не можна не зазначити про формування 

бойового досвіду змагання для каратистів, як сказав сучасний російський 

майстер карате-до Ю. Федоришен [3]: „змагання дають учням досвід, досвід 

невідомих людей, досвід тих з ким вони можуть зустрітися на вулиці, досвід 

домашніх тренувань із постійними партнерами, ніщо в порівнянні з досвідом 

змагань”. Таким чином, змагальна практика відіграє важливу роль у 

формуванні морально-вольових якостей у підростаючого покоління. 

Аналізуючи змагання з карате-до, видно, що за програмою вони 

проводяться в різноманітних вікових категоріях, в них беруть участь 

не тільки діти, учні початкової і середньої шкіл, чоловіки і жінки, але і люди 

у віці понад 40 і 50 років. Це говорить про те, що формування морально-

вольових якостей – процес, який триває все життя, і багато з людей виходять 

на татамі знову і знову, що б довести собі і навколишнім, що ще здатні 

на спортивні досягнення і не бояться труднощів, тим самим підвищуючи 

свою рішучість і цілеспрямованість. 

Але одним з найбільш важливих якостей, що підвищується внаслідок 

тренувань є самооцінка. Вона формується завдяки знань учня про свою силу 

і можливостей застосовуваних на тренуваннях, а також оцінкою його успіхів 

тренером, батьками і навколишнього середовища спортсмена. Останнім 

часом у педагогічних колах надзвичайно популярний термін „абсолютна 

оцінка”. Мається на увазі такий спосіб оцінки досягнень учня, коли оцінка 

виставляється не шляхом співвіднесення його успіхів з досягненнями інших 

учнів, а виходячи з єдиного загального стандарту. Тим часом, у карате-до ця 

система оцінки реалізується вже давно. За такою системою будь-яка дитина, 

якими б не були її здатності (одним не вистачає гнучкості, у інших 

недостатньо розвинені м’язи тіла і ін.), проявляючи старання і успішно 

здаючи іспити, може зрештою одержати чорний пояс. За даними [1] одному 

спортсмену для цього буде потрібно п’ять років, а іншому – десять років, але 

в остаточному підсумку, скільки б не знадобилося для цього часу, нагорода 

буде та сама – чорний пояс. Систему рангів карате-до можна розглядати як 



відмінний стимул для тренувань у маленьких каратистів. Саме завдяки 

наявності ступенів майстра (чорних поясів) і зростає мотивація 

і цілеспрямованість на заняттях карате-до. 

Проводячи аналіз таких морально-вольових якостей як воля, 

сміливість, рішучість, упевненість у собі, цілеспрямованість не можна не 

згадати про найважливішу якість морально і духовно розвиненої людини – 

порядність. Саме порядність на думку французького майстра карате-до 

і айкідо А. Блєйна [8], є основним задатком, що формується в юних 

каратистів під час тренувань. За даними фахівців різних східних єдиноборств 

[2, 7, 11] постійне дотримання спортивних правил на змаганнях спричиняє 

вироблення порядності, адже в будь-якому спорті етика це основа успіху 

і безпеки спортсменів, особливо у таких контактних видах як джиу-джитсу, 

дзюдо, карате-до, тайський бокс і ін. Що стосується порядності щодо 

необхідності застосування сили поза межами залу, то стародавня японська 

мудрість звучить наступним чином [4]: „Каратист повинен розвити в собі 

такі риси і особливості, що б виключити можливість бою, але ворог повинен 

знати, що меч напоготові”. За японською філософією [3-6] порядність 

каратистів також формується за допомогою клятв шкіл карате-до – „додзьо-

кун”. У різних видах карате-до вони мають відмінність, але кожна з них несе 

позитивний зміст. Серед цих клятв найпоширеніші такі пункти як: будьте 

ввічливі і скромні, стежте за своїм здоров’ям, поважайте навколишніх і 

почитайте старших, не будьте занадто скромні чи горді, продовжуйте 

наполегливо і завзято тренуватися, живіть простим і чесним життям, любіть 

свій будинок і близьких. 

Сучасні шляхи опанування карате-до не втратили своєї духовної 

складової незважаючи на комерціалізацію і повальний інтерес до карате-до 

як до спорту в першу чергу. В сучасних школах все також присутній дух 

будо, що виховує – тотальну рішучість, сміливість і рух вперед. Хоча образ 

каратекі і перетерпів зміни сьогодні, але все ще це сильна, упевнена у собі 

людина здатна постояти за себе та своїх близьких, людина на яку можна 



покладатися у важку хвилину, людина яка може і повинна співпереживати 

навколишнім та допомагати слабким. 

Висновки. Багатовіковий досвід великих майстрів, спортивних 

і традиційних шкіл бойових мистецтв вказує на те, що карате-до сьогодні це 

відмінний інструмент формування й розвитку в дітей і молодих людей таких 

морально-вольових якостей, як воля, сміливість, відвага, цілеспрямованість, 

доброта, порядність, рішучість, ретельність і впевненість. До того ж карате-

до є способом формування міцного здоров’я, незамінних бойових навичок 

і загалом підтримки фізичної форми. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. 

Планується дослідження процесу формування фізичної та духовної 

підготовленості у каратистів засобами традиційної базової техніки. 
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