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ЗАСОБИ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 

 6-10 РОКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КАРАТЕ 

Співак Н. А., Ігнатенко С. О 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», Україна 

 

Актуальність теми. Спортивне карате не стоїть на місці. Це один з 

популярних сучасних видів спортивних єдиноборств, що динамічно 

розвиваються. У сучасному карате пред'являються підвищені вимоги до рівня 

фізичного розвитку спортсменів, особливо до їх координаційних здібностей, 

тому що під час двобою спортсмен, обмежений у часі й просторі, повинен 

демонструвати високий рівень володіння спеціальними руховими навичками в 

умовах мінливої обстановки взаємодії із супротивником і психоемоційного 

стресу. Часті зміни правил змагань, нові тенденції в інтерпретації й оцінюванні 

рухових дій на турнірах змушують спортсменів постійно пристосовуватися до 

нових умов, а тренерам шукати способи вдосконалювання підготовки 

спортсменів для збереження спортивної результативності. 

Здатність керувати своїм тілом, своїми рухами, дає перевагу в освоєнні 

нових рухових актів і розвитку інших  фізичних якостей.  Розвиток фізичних 

якостей у цілому, і координаційних здібностей зокрема  - не швидкий процес, і 

щоб дитина середнього, старшого шкільного віку могла виявити себе як 

спортсмен, необхідно починати його підготовку набагато раніше, у молодшому 

шкільному віці. Тому координаційні здібності як основа швидкого засвоєння 

нових рухових дій і розвитку інших фізичних якостей мають першорядне 

значення у вихованні дітей молодшого шкільного віку на заняттях з карате, як 

застава їх успішної спортивної кар'єри в майбутньому. Тому доцільно виділити 

види координаційних здібностей, що мають провідне значення в карате, і 

визначити сучасні засоби і методи їх розвитку у дітей у віці 6-10 років. 

Багато авторів (Гужаловский А.А., Лях В.И., Матвеев Л.П., Платонов В.Н.) 

доходять до висновку, що для спортсмена важливо особливу увагу приділяти 
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розвитку тих фізичних якостей, які в майбутньому забезпечать успішну 

спортивну діяльність, и відмічають, що саме координаційні здібності 

виявляються тією базою, яка дозволяє не тільки запрограмувати спортивні 

успіхи у майбутньому, але й забезпечить високий розвиток інших фізичних 

якостей. 

Дослідженнями було доведено (Матвеев Л. П., Платонов В. Н., Мукина Е. Ю.), 

що включення в тренування спеціальних вправ на розвиток координації має 

позитивний вплив на технічну сторону підготовки спортсмена: підвищується 

швидкість освоєння нових рухових актів, виконання техніки стає більш 

економічним і відбувається з меншими функціональними витратами. 

Поліпшується стабільність при виконанні технічних дій, зростає 

результативність діяльності в цілому. І чим вище рівень спортсмена, тим 

більше рівень координаційних здібностей впливає на спортивний результат.   

Але аналіз літератури показав відсутність упорядкованої системи 

координаційних здібностей в цілому, а зокрема тих, які відіграють вирішальну 

роль в карате, а також сучасних засобів і методів розвитку координаційних 

здібностей у дітей 6-10 років на заняттях з карате.  

Мета дослідження полягає у аналізі літературних та інших 

інформаційних джерел щодо визначення системи координаційних здібностей, 

які грають вирішальну роль у традиційному та спортивному карате, пошуку та 

узагальненні сучасних тенденцій у використанні засобів і методів розвитку 

координаційних здібностей у дітей 6-10 років на заняттях з карате. 

Об'єкт дослідження: навчально-тренувальний процес дітей 6-10 років на 

заняттях карате. 

Предмет дослідження: засоби й методи розвитку координаційних 

здібностей дітей у віці 6-10 років на заняттях з карате. 

Для розв’язання завдань дослідження використовувався аналіз науково-

методичної літератури по темі дослідження. 

 Висновки. Аналіз літератури показав, що карате – сучасний 

висококоординаційний вид спорту, що стає все більш популярним. Це висуває 

до його вихованців досить високі вимоги. Тому головним у вихованні юних 

спортсменів є розвиток координаційних здібностей.  

Організм дітей молодшого шкільного віку має певні відмінності від 

дорослої людини у анатомічному, фізіологічному та психологічному стані. Діти 

постійно ростуть, змінюється маса кісткової та м’язової тканини, різні групи 

м’язів розвиваються гетерохронно, великі м’язи ростуть раніше дрібних, і 

дрібна моторика дітям стає доступна не відразу. Це спричиняє певні складності 

при засвоєнні складних рухів, тому діти можуть бути незграбними навіть у 

звичайному житті. Центральна нервова система дитини ще формується, очаг 

рухової домінанти у мозку виникає швидше, але відрізняється нестійкістю, і 

вироблення рухових навичок і вмінь у них менш стійке і вимагає постійного 

повторення та підкріплення. Розвиток рухових якостей прямо пов'язаний з 

розвитком опорно-рухового апарату та нервової системи і також відбувається 

нерівномірно, але, незважаючи на неповну сформованість анатомічних та 

фізіологічних систем, організм дітей молодшого шкільного віку є найбільш 
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чутливим до різноманітних навантажень, у тому числі координаційних. Тому 

вік 6-10 років є найбільш сприятливим для розвитку координаційних 

здібностей.  

Дослідники координації не мають єдиного погляду на класифікацію 

координаційних здібностей, розглядаючи їх не тільки як прояви індивідуальних 

фізіологічних, психологічних особливостей людини, генетичного впливу, а 

також виділяють соціальну обумовленість проявів координаційних здібностей. 

До координаційних здібностей відносять здатність до рівноваги, просторове 

орієнтування, вестибулярну точність, точність часову, просторову і м’язову, 

почуття ритму, здатність до швидкого перемикання, спритність та інші. Однак 

немає сумнівів, що координаційні здібності володіють специфічністю щодо 

конкретного виду спорту і їх прояви , а відповідно і потрібність розвитку, буде 

різною для різних видів спорту. З усіх фізичних якостей людини 

координаційних здібності є фундаментом, на якому будуть будуватися всі 

рухові якості каратистів. Це базова якість, яка забезпечує комплексне 

узгодження всіх рухів, упорядкування їх у гармонічну цілісну рухову дію. Само 

координаційні здібності лежать в основі навчання спеціальним руховим 

навичкам, без яких неможлива професійна діяльність спортсмена.  

Основним засобом виховання координаційних здібностей є різноманітні 

вправи. Щоб вправи несли координаційне навантаження на організм, вони 

потрібні бути досить складними в координаційному плані, виконуватися досить 

швидко, мати елементи новизни або виконуватися у ускладнених умовах. 

Вправи карате самі по собі є гарним координаційним подразником, тому 

що мають за базову техніку вправи, з якими дитина ніколи не стикається у 

звичайному житті. Це основні вправи карате – кіхон, ката, куміте. Але для того, 

щоб уникнути одноманітності, «координаційної специфічності», для 

поширення рухового досвіду дитини в заняття слід включати і інші вправи. 

Дослідники вказують, що це можуть бути вправи гімнастичні, акробатичні, 

легкоатлетичні, вправи з йоги та аеробіки. Вони дають широкі і різноманітні 

можливості вдосконалювання координаційних здібностей, і вживаючи їх на 

заняттях з карате можна отримати високий ефект у вихованні специфічних 

координаційних здібностей дітей 6-10 років, що допоможе їм стати у 

майбутньому висококваліфікованими спортсменами.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬОЇ 

МОЛОДІ 

Погорелова О. О., Вольська Ж. В. 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», Україна 

 

Анотація. Тема даної  роботи на сьогодні є досить актуальною, адже 

фізичне виховання – це невід'ємна складова частина всебічного розвитку 

особистості та важливого засобу спонукання молодої людини до здорового 

способу життя. Процес навчання студентів, організовується залежно від стану 

здоров'я, рівня фізичного розвитку та підготовленості, їхній спортивній 

кваліфікації, ні з урахуванням умов й правничого характеру праці їх майбутньої 

професійної діяльності. 

Ключові слова: фізичне виховання, студентський порт, мета, зміст. 

Фізичне виховання студентів – складова частина гуманітарної освіти, що 

сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця у процесі становлення 

його професійної компетенції. Як навчальна дисципліна фізичне виховання у 

вищих навчальних закладах (ВНЗ) є актуальним для всіх студентів і для всіх 

спеціальностей. 

У сучасному суспільстві фізична культура студентів набуває статус 

субкультури, суть якої полягає у виконанні біологічної, інформативної, 

естетичної, комунікативної, гедоністичної, компенсаторної і ряду інших, 

притаманних тільки фізичній культурі, функцій. 

Зміст фізичної культури студентів, стратегія пріоритетних напрямків в її 

розвитку взаємопов'язані із соціально-економічними чинниками. Державна 

політика в галузі вищої освіти визначає соціальне замовлення на майбутнього 

фахівця і ступінь його фізичної готовності.  

Метою фізичного виховання у вищих навчальних закладах - це сприяти 

послідовному формуванню фізичної культури фахівця (відповідного рівня 

освіти), здатного реалізувати її в професійній або побутовій діяльності. 

Вища освіта надає широкі можливості для переосмислення цінностей 

фізичної культури студентів, висвітлення в новому спектрі її освітніх, виховних 

і оздоровчих функцій. Це положення визначає зміст фізичної культури 

студентів як самостійної сфери діяльності у федеральному соціокультурному 

просторі, виділяючи при цьому її освітні пріоритети. 


