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У статті розкрито особливості викладання бойових мистецтв в 

загальноосвітній школі. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що 

традиційна школа, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не 

встигає за темпами їх нарощування. Проблема реформування системи 

освіти України вимагає нових підходів до  фізичної підготовки учнів і 

має таку особливість, що почали змінюватися ідеологічні орієнтири та 

теоретико-методологічні умови, які визначили мету і завдання виховної 

роботи у різноманітних напрямках та в галузі фізичного виховання 

зокрема. Одним із шляхів вирішення проблеми є підвищення уваги до 

фізичного виховання, пошук нових форм та засобів навчання. 

У цей час широке поширення одержали різні види східних 

єдиноборств (ушу, карате, таекван-до). Корінь яких живить мудрість і 

досвід багатьох поколінь людей, що створювали не тільки ефективні 

системи рукопашного бою, але й, насамперед, тих, які прагнуть до 

виховання гармонічної особистості. 
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Актуальність дослідження. У цей час неможливо не визнати 

найважливішої ролі способу життя людини в збереженні й зміцненні 

здоров'я, де провідне місце займає фізична культура.  

На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна 

школа, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за 

темпами їх нарощування. Сучасна школа недостатньо розвиває здібності, 

необхідні учням для того, щоб самостійно самовизначитися у світі, 

приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, бути 

активними і мобільними суб'єктами на ринку праці.  

Проблема реформування системи освіти України вимагає нових 

підходів до  фізичної підготовки учнів і має таку особливість, що почали 

змінюватися ідеологічні орієнтири та теоретико-методологічні умови, які 

визначили мету і завдання виховної роботи у різноманітних напрямках та 

в галузі фізичного виховання зокрема. Одним із шляхів вирішення 

проблеми є підвищення уваги до фізичного виховання, пошук нових 

форм та засобів навчання. 
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У галузі фізичної культури на даному етапі важливе значення має 

пошук можливостей збільшити кількість уроків фізкультури в школі, 

скоротити робочий тиждень, вивільнивши таким чином час для занять 

спортом. Поряд зі збільшенням  обсягів    рухової активності учнів 

доцільно звернути увагу на якість занять, їхню інтенсивність, ступінь 

розвиваючого ефекту, участь у цьому процесі дітей. 

Одним з найголовніших шляхів для досягнення вище вказаних 

результатів є організація уроків за сучасними інноваційними підходами. 

Навчально-виховний процес необхідно спрямовувати на 

формування мотиваційно-ціннісного відношення до фізичної культури, 

установки на здоровий стиль життя, фізичне самовдосконалення і 

самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і 

спортом. В процесі навчання важливо оволодіння системою практичних 

умінь і навиків, забезпечуючи збереження і зміцнення здоров'я, психічне 

благополуччя, розвиток і  вдосконалення психофізичних здібностей, 

якостей і властивостей особистості, самовизначення у фізичній культурі. 

У цей час широке поширення одержали різні види східних 

єдиноборств (ушу, карате, таекван-до). Корінь яких живить мудрість і 

досвід багатьох поколінь людей, що створювали не тільки ефективні 

системи рукопашного бою, але й, насамперед, тих, які прагнуть до 

виховання гармонічної особистості [3]. 

Терміном "бойові мистецтва" прийнято називати традиційні 

системи бою, протягом тисячоліть, які практикуються східною й 

західною цивілізаціями [1]. Поява бойових мистецтв було викликано 

необхідністю самозахисту. Кожна цивілізація на якому-небудь 

історичному відрізку свого розвитку випробовувала погрозу для самого 

існування її членів, що змушувало народи винаходити засоби для захисту 

себе й своєї власності. 

Аналіз практики нинішнього фізичного виховання підростаючого 

покоління, протиріч та їх причини, узагальнення нових досягнень в 

галузі фізичного виховання (Гаськов О.В., Тишлер Д.А., Коротаєва М.В., 

Мейксон Г.Б., Бальсевич В.К., Биховська І.М.) дають підставу вважати, 

що до змісту програми з фізичного виховання доцільно внести, а деякі 

вже вдало використовуються,  високоефективні засоби і методи східних 

єдиноборств: карате, дзюдо, таекван-до, ушу, які мають у своїй основі 

механізми впливу на внутрішню сутність людини, її духовність, 

емоційність, виразність. 

Якщо розглядати в цьому аспекті бойові мистецтва, то вони 

мають величезну виховну цінність. Заняття бойовими мистецтвами здатні 

викликати значні позитивні зміни у фізичному, психологічному й 

емоційному розвитку людини. Оскільки тренувальні методики бойових 

мистецтв ґрунтуються на законах природи, організм людини може легко 

пристосуватися до виконання фундаментальних технік, внаслідок чого 

учень здатний досягти піка свого фізичного розвитку. Фізичні зміни в 

організмі людини неминуче спричиняють зміни психологічні й емоційні, 
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які і є для багатьох головною метою занять бойовими мистецтвами та на 

жаль для традиційних занять фізичними вправами це недосяжна мета. 

Народ без традицій не живе, а животіє. Традиції – це панцир, який 

хоронить спільноту від ворожих ударів. Кожен народ світу має свою 

бойову культуру, традицію, як народи сходу, так і заходу. Кожна нація 

неодноразово проходила через випробування війною, перебування в 

стані "Виживання". Саме у ті часи і формувалися бойові культури, 

завдяки яким виховувались справжні воїни з чистою душею та чистим 

серцем, здатні у будь-яку мить стати на захист свого народу. 

Українські бойові мистецтва беруть свої корені з сивої давнини. Їх 

зародження починається з 5-7 тисячоліття до нашої ери. Численні згадки 

про козацьке бойове мистецтво можна знайти в думах, літописах 

Візантійських хроніках (6 ст.), в історії Запорізької Січі.  

І недарма козаки в усі часи вважалися неперевершеними воїнами в 

світі. За давніми легендами Спас – це особливий стан людини, яка в 

будь-якій критичній ситуації здатна вижити і захистити рідну землю [2]. 

Це мистецтво передавалось від батька до сина, від діда до онука і не 

можна було передавати його людині, не підготовленій до цього духовно. 

Спас – це ще й світогляд козака як охоронця, радетеля рідної землі. Це 

звичай гордої непокори і бойового духу нашого народу.  

У нашій країні з 70-х р. ХХ століття фахівці починають вивчати 

досвід східних єдиноборств, поступово розширюючи спектр досліджень 

від вузько спортивних аспектів до психологічних, філософських, 

педагогічних [4].  

Різні вікові періоди для школярів, також різні і завдання фізичного 

виховання, неоднакові засоби і методи їх рішення. У молодшому 

шкільному віці починається залучення дітей до систематичних занять 

фізичними вправами, тому фізіологічним особливостям організму 

дитини, що росте, повинна приділятися особлива увага. 

Заняття лише тоді ведуть найкоротшим шляхом до мети, коли 

ґрунтуються на вірних принципах. Основний принцип, що визначає 

спрямованість і організацію фізичного виховання в нашому суспільстві, – 

це принцип всебічного гармонійного розвитку особи. Є, разом з тим, ряд 

інших принципів, що є обов'язковими при здійсненні освітніх і виховних 

завдань. Оскільки фізичне виховання є вид педагогічного процесу, то на 

нього розповсюджуються загальні принципи педагогіки: свідомість і 

активність, наочність, доступність, індивідуалізація, систематичність, 

поступове підвищення вимог.  

Таеквон-до – це один з видів мистецтва самооборони без зброї. 

Таеквон-до – науково обґрунтований спосіб використання свого тіла в 

цілях самооборони, що дозволяє в результаті інтенсивних фізичних і 

духовних тренувань незвичайно розширити діапазон індивідуальних 

можливостей людини [1]. Складові цього мистецтва - дисципліна, 

техніка і дух, є засобами розвитку у дітей відчуття справедливості, 

твердості, гуманізму і цілеспрямованості. Саме духовна культура 
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відрізняє дійсного майстра від дилетанта, удосконалюючого тільки 

технічні аспекти бойового мистецтва.  

Слово "таеквон-до" позначає систему духовного тренування і 

техніку самооборони без зброї, разом із здоров'ям, а також 

кваліфікованого виконання ударів, блоків і стрибків, що виконуються 

голіруч і ногами для поразки одного або декількох суперників [3].  

Вивчення таеквон-до дає дітям декілька унікальних переваг у 

фізичній підготовці. Без сумніву, одне з найдорогоцінніших багатств 

життя – хороше здоров'я. Благополуччя, сила, слава, блиск фізичної 

краси – все це стає неважливим, якщо людина не володіє хорошим 

здоров'ям. Борг людини перед собою і своєю сім'єю – постійно розвивати 

і удосконалювати свій організм.  

Діти можуть зрозуміти, яке важливе таеквон-до для здоров'я. Ним 

можна займатися індивідуально або в групах, не застосовуючи 

спеціального устаткування. Характерні для занять таеквон-до велике 

число повторень і невелике подолання опори розвивають зміїну тонку 

мускулатуру. Такі м'язи розташовуються ближче до кровоносних судин і, 

таким чином, досягається велика витривалість і працездатність у дітей.  

При виконанні ударів ногами, а також балансуючих рухах руками 

повороти тазу добре розвивають м'язи черевного преса. Більшість ударів 

в таеквон-до пов'язана з високим підйомом ніг, що розвиває бічні м'язи 

тулуба і внутрішньої поверхні стегон. Заняття таеквон-до особливо 

корисні для дівчат, оскільки вони сприяють розвитку м'язів нижньої 

частини черевного преса і стегон, тобто частин тіла, що роблять фігуру 

дівчинки молодою в будь-якому віці. Це сприяє як здоров'ю, так і 

зовнішній привабливості. 

Стандартний режим тренувань пов'язаний з активною роботою 

всього тіла. Наслідком такої роботи є збільшення частоти серцевих 

скорочень, довготривале підвищення інтенсивності кисневого обміну в 

серці і легенях.  

Унаслідок тренувань нормалізується вага тіла, спостерігається 

збільшення м'язової тканини у худих і втрата жирових тканин у повних.  

Регулярні тренування пов'язані з систематичним розігріванням 

м'язів і зв'язок, що збільшує місцеве кровопостачання. Виконувані вправи 

розвивають рухливість суглобів, еластичність сухожиль і зв'язок, що 

також допомагає уникати травм на тренуваннях.  

Заняття таеквон-до під керівництвом кваліфікованого вчителя 

можуть стати підтримкою для невпевненої, беззахисної і фізично слабкої 

дитини. Дитина, що полюбила таеквон-до, незабаром починає розуміти, 

що для досягнення успіхів необхідно підтримувати своє тіло в 

оптимальному стані. Прийшовши до цього висновку, вона почне 

остерігатися всього, що може яким-небудь чином пошкодити 

тренуванням. Таким чином, таеквон-до вносить до життя дітей строгу 

самодисципліну, дух співпраці і взаємоповаги. 
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Таеквон-до може бути великою підмогою не тільки в підготовці 

дітей до соціального життя, але і в навчанні. Це бойове мистецтво вивчає 

завзятості і увазі. Заняття таеквон-до успішно знімають викликані довгим 

утомливим годинником нерухомості психічна напруга і втома. Декілька 

тренувань можуть освіжити дитину, допомогти прояснити і заспокоїти 

його свідомість, дати можливість знов зосередити зусилля на заняттях. 

Проблема формування ЗСЖ і зміцнення здоров'я дітей стає 

пріоритетним напрямом розвитку освітньої системи сучасної школи, 

стратегічна мета якої – виховання і розвиток вільної життєлюбної особи, 

збагаченої науковими знаннями про природу і людину, готової до 

творчої діяльності і етичної поведінки. Провідними завданнями школи в 

даний час є: розвиток інтелекту, формування етичних відчуттів, турбота 

про здоров'я дітей.  

В даний час в практику роботи школи широко впроваджуються 

різні освітні і оздоровчі програми, використовуються заняття зі східних 

єдиноборств сприяючі організації ЗСЖ, зміцненню здоров'я в сфері, як 

загальноосвітньої учбової діяльності, так і фізичної культури і виховної 

роботи, орієнтованої на ЗСЖ. 

Інтегральний підхід до фізичної підготовленості учнів дозволяє 

тренерам зі східних єдиноборств, організаторам фізкультурно-оздоровчої 

і спортивної роботи вести індивідуальний підхід до учнів 

загальноосвітніх установ з урахуванням вікових фізіологічних і 

педагогічних особливостей до передумов їх фізичного виховання та 

формування здорового образу життя. 

Тренування зі східних єдиноборств значною мірою здійснюється у 

формі неурочних занять, оскільки навчання займає відносно невелике за 

часом місце в житті дитини. Неурочні заняття припускають підвищену 

самодисципліну, ініціативу і самостійність.  

Висновки. Аналіз проблематики показав, що східні бойові 

мистецтва - явище дуже складне, багатолике й оцінки його неоднозначні. 

Очевидна однак, життєстійкість традиції, її незвичайна пристосованість 

до різних соціально-історичних і культурних умов, при незмінній 

привабливості для сучасної цивілізації. Проникаючи в інші країни, 

втрачають споконвічну цінність і відокремлюються три головних 

напрямки: лікувально-оздоровча гімнастика, спортивні єдиноборства й 

рукопашний бій. Тренувальний процес у східних єдиноборствах повинен 

будуватися на основних принципах. Бойові мистецтва є системою 

тренування свідомості, тіла й духу заради досягнення якісно більше 

високих рівнів індивідуального розвитку.  
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Олійник Віталій 

Особливості викладання бойових мистецтв в загальноосвітній 

школі 

У статті розкрито особливості викладання бойових мистецтв в 

загальноосвітній школі. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що 

традиційна школа, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не 

встигає за темпами їх нарощування. Проблема реформування системи 

освіти України вимагає нових підходів до  фізичної підготовки учнів і 

має таку особливість, що почали змінюватися ідеологічні орієнтири та 

теоретико-методологічні умови, які визначили мету і завдання виховної 

роботи у різноманітних напрямках та в галузі фізичного виховання 

зокрема. Одним із шляхів вирішення проблеми є підвищення уваги до 

фізичного виховання, пошук нових форм та засобів навчання. 

У цей час широке поширення одержали різні види східних 

єдиноборств (ушу, карате, таекван-до). Корінь яких живить мудрість і 

досвід багатьох поколінь людей, що створювали не тільки ефективні 

системи рукопашного бою, але й, насамперед, тих, які прагнуть до 

виховання гармонічної особистості. 

Ключові слова: бойові мистецтва, оздоровлення, інновації, східні 

системи,  таеквон-до, інтегральний підхід.   

 

Олейник Виталий 

Особенности преподавания боевых искусств в 

общеобразовательной школе 

В статье раскрыты особенности преподавания боевых искусств в 

общеобразовательной школе. На современном этапе все более 

очевидным становится то, что традиционная школа, ориентированная на 

передачу знаний, умений и навыков, не успевает за темпами их 

наращивания.  

Проблема реформирования системы образования Украины 

требует новых подходов к физической подготовке учащихся и имеет 

такую особенность, что начали меняться идеологические ориентиры и 

теоретико-методологические условия, которые определили цель и задачи 

воспитательной работы в различных направлениях и в области 

физического воспитания в частности. Одним из путей решения проблемы 

является привлечение внимания к физическому воспитанию, поиск 

новых форм и средств обучения. В настоящее время широкое 
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распространение получили различные виды восточных единоборств 

(ушу, каратэ, таекван-до).  

Ключевые слова: боевые искусства, оздоровления, инновации, 

восточные системы, таэквон-до, интегральный подход. 

 

Oleinik Vitaly 

Features of teaching martial arts in secondary schools 

The article reveals the features of teaching martial arts in the general 

education school.  

At the present stage, it is becoming increasingly obvious that a 

traditional school, oriented towards the transfer of knowledge, skills and skills, 

does not keep up with the pace of their growth. 

The problem of reforming the education system of Ukraine requires 

new approaches to the physical training of students and has such a feature that 

ideological guidelines and theoretical and methodological conditions that have 

determined the purpose and tasks of educational work in different directions 

and in the field of physical education in particular began to change.  

One way to solve the problem is to attract attention to physical 

education, to search for new forms and means of teaching. Currently, various 

types of oriental martial arts (wushu, karate, taekwana-do) have become 

widespread. 

Key words: martial arts, health improvement, innovation, eastern 

systems, taekwon-do, integral approach. 

 


