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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ 

 
Анотація. Непідробний інтерес у людей із самого раннього віку, які 

проживають по всьому світу, викликають бойові мистецтва. Можливість 
стати сильним і здоровим, спритним і сміливим, бажання реалізувати свої 
приховані можливості, пережити новий духовний досвід, що спонукає наших 
сучасників займатися подібними практиками. Безумовно, існування 
вогнепальної та інших видів зброї дещо змінило ставлення суспільства до 
принципів ведення бою. Незважаючи на стрімкий розвиток технологій і 
кардинальна зміна методів ведення війни, бойові мистецтва не втратили 
свою актуальність. Бойові мистецтва - це система ведення бою без 
застосування додаткових засобів, а також боротьби з використанням зброї. 
Одним з найбільш видовищних різновидів єдиноборств безперечно є 
кіокушинкай карате,завоювало популярність у всьому світі, в тому числі і у 
нас в країні.У наш час вони знайшли практичне застосування в органах 
охорони правопорядку і в армії. Для цивільних осіб вони є ефективними 
системами самооборони, а також популярними тактиками, що дозволяють 
вдосконалюватися людині фізично і духовно. 

Ключові слова: бойові мистецтва, карате, кіокушинкай карате, 
спорт, здоров’я. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ 
 

Аннотация. Неподдельный интерес у людей с самого раннего 
возраста, проживающих по всему миру, вызывают боевые искусства. 
Возможность стать сильным и здоровым, ловким и смелым, желание 
реализовать свои скрытые возможности, пережить новый духовный опыт, 
побуждает наших современников заниматься подобными практиками. 
Безусловно, существование огнестрельного и других видов оружия 
несколько изменило отношение общества к принципам ведения боя. 
Несмотря на стремительное развитие технологий и кардинальное 
изменение методов ведения войны, боевые искусства не потеряли свою 
актуальность. Боевые искусства - это система ведения боя без 
применения дополнительных средств, а также борьбы с использованием 
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оружия. Одним из самых зрелищных видов единоборств бесспорно является 
киокушинкай каратэ, завоевало популярность во всем мире, в том числе и у 
нас в стране. В наше время они нашли практическое применение в органах 
охраны правопорядка и в армии. Для гражданских лиц они эффективны 
системами самообороны, а также популярными тактиками, позволяющие 
совершенствоваться человеку физически и духовно. 

Ключевые слова: боевые искусства, каратэ, киокушинкай каратэ, 
спорт, здоровье. 
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EFFICIENCY OF FORMATION AND APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE, 

SKILLS AND SKILLS DURING KYOKUSHINKAI KARATE CLASSES 
 

Annotation. Genuine interest in people from a very early age, living around 
the world, cause martial arts. The opportunity to become strong and healthy, 
dexterous and courageous, the desire to realize their hidden opportunities, to 
experience a new spiritual experience, encourages our contemporaries to engage 
in such practices. Undoubtedly, the existence of firearms and other weapons has 
changed the attitude of society towards the principles of combat. Despite the rapid 
development of technology and a fundamental change in the methods of warfare, 
martial arts have not lost their relevance. Martial arts - a system of combat without 
the use of additional funds, as well as combat the use of weapons. One of the most 
spectacular types of martial arts is undoubtedly Kyokushinkai karate, has gained 
popularity all over the world, including in our country. Nowadays they have found 
practical application in law enforcement agencies and in the army. For civilians, 
they are effective self-defense systems, as well as popular tactics, allowing people 
to improve themselves physically and spiritually. 

Key words: martial arts, karate, kyokushinkai karate, sport, health. 
 
Постановка проблеми. Східні єдиноборства, які є дуже популярними в 

усьому світі, останнім часом досить динамічно розвиваються й в Україні. За 
останні двадцять років велику популярність здобуло кіокушинкай карате - один 
з наймолодших і найбільш сильних видів єдиноборств, який поєднує в собі 
силу, спритність, відмінну координацію, швидкість і сміливість. У цьому стилі 
об'єднані найзначніші досягнення японського карате, а також інших східних 
бойових мистецтв. Результатом такої еклектики стала вдосконалена система 
бойової та психологічної підготовки спортсменів, що перевершує за своєю 
ефективністю лягли в її основу стилі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що ефективність 

побудови тренувального процесу спортсменів у будь-якому виді спорту і в 
карате також, може бути досягнута за рахунок виявлення кількісних 
характеристик різних сторін підготовленості й оптимізації тренувальних 
навантажень на етапах багаторічної підготовки, що викликане необхідністю 
уникнення уповільненого або прискореного розвитку окремих показників 
фізичної, технічної та психологічної підготовленості спортсменів (Л.П. Матвєєв, 
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1968–1980; В.П. Філін, 1969–1985; В.М. Платонов, 1978–2004;  
Г.М. Максименко, 1979–2006; В.О. Дрюков, 1985–2004; Ю.М. Шкребтій, 1986–
2006). У зв’язку з цим найважливішою передумовою підвищення якості 
тренувального процесу є використання системи комплексного контролю, за 
допомогою якої можна оперативно одержувати інформацію про стан 
тренованості спортсменів і за отриманими даними вносити відповідні 
корективи. 

У сучасних публікаціях широко висвітлено історичні аспекти розвитку 
кіокушинкай карате (М. Ояма, 2000), філософія цього виду бойового 
єдиноборства (О.І. Танюшкін, В.П.Фомін, 1999; Х. Рояма, 2002), а також 
узагальнено відповідні порівняння переваг видів і шкіл єдиноборств між собою 
(А.Є.Тарас, 2003). Науковці вивчають техніку та здійснюють методичні 
обґрунтування прийомів кіокушинкай карате, що прирівнюються за складністю 
до класифікаційних поясів або розрядів певного ступеня (О.І. Танюшкін, 
В.П.Фомін, О.В.Ігнатов, 1990; М. Ояма, 2000, 2006; М.А. Місакян, 2004), при 
цьому проблема побудови тренувального процесу каратистів різної 
кваліфікації розглядалася лише фрагментарно. 

Матою статті є теоретичне обґрунтування ефективність формування та 

застосування спеціальних знань, умінь та навичок з кіокушинкай карате. 
Виклад основного матеріалу. У світі існує безліч видів бойових 

мистецтв, що відрізняються один від одного тактикою бою, філософською 
складовою і своїм основним призначенням. Метою можуть бути відмінна 
фізична форма і самозахист, участь у спортивних змаганнях. Багато бойових 
мистецтв орієнтовані на бій і при цьому багато пов'язані з релігією і духовним 
розвитком особистості. Наприклад, японські види знаходяться під впливом 
дзен - філософії, більшість корейських шкіл роблять акцент на медитативних 
практиках. Навчання спокою, самопізнання, контролю над своїми 
психологічними станами характерно практично для всіх шкіл і напрямків 
східних бойових мистецтв [3]. 

Інтерес до східних традицій з'явився в другій половині 20 століття після 
появи присвячених цій тематиці фільмів за участю Брюса Лі в головній ролі 
(1960-1970). Трохи пізніше цю естафету прийняли голлівудські зірки Чак 
Норріс, Жан - Клод Ван Дамм, Джекі Чан, що завоювали серця мільйонів 
глядачів в Америці, Європі і у нас в країні. Щоб стати схожим на відважних, 
сильних і спритних кіногероїв, багато молодих людей намагалися тренуватися 
самостійно і підшукували відповідний клуб бойових мистецтв, в якому їх 
навчили б битися так само добре, як це роблять кумири. 

В наші дні популярність бойових мистецтв досягла піку, навчатися їм 
хочуть не тільки молоді люди. Вікові межі шанувальників цього напрямку 
значно розширилися: осягати науку древніх майстрів сьогодні бажають і діти, і 
особи похилого віку. На щастя, можливостей для сучасних шанувальників 
бойових мистецтв стало набагато більше. Практично в кожному великому місті 
є школа, навчальна певного стилю. У великих містах працює ряд 
спеціалізованих клубів і центрів, серед яких кожен зможе знайти для себе 
кращий напрямок [1, 4]. 

За останні двадцять років велику популярність здобуло Кіокушинкай 
карате - один з наймолодших і найбільш сильних видів єдиноборств, що 
поєднує в собі силу, спритність, відмінну координацію, швидкість і сміливість. У 
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цьому стилі об'єднані найзначніші досягнення японського карате, я також 
інших східних бойових мистецтв. Результатом такої еклектики стала 
вдосконалена система бойової та психологічної підготовки спортсменів, що 
перевершує за своєю ефективністю лягли в її основу стилю. 

Нарівні з фізичною підготовкою і відточуванням техніки бою 
послідовники кіокушинкай освоюють духовно-моральні істини. У перекладі з 
японської назва цього виду бойових мистецтв означає «шлях до нескінченної 
істини», що підтверджує важливість духовного аспекту для бійців, які 
практикують цю техніку. Кіокушинкай має найкращу репутацію і користується 
повагою у послідовників інших систем. Люди, досконало опановують цією 
технікою, творять справжні дива, визиваючи захоплення і демонструючи своїм 
учням безмежність людських можливостей [5]. 

Від інших видів єдиноборств кіокушинкай карате відрізняє особлива 
видовищність. Трюки, виконувані майстрами, вражають своєю нереальністю, 
змушують задуматися про те, наскільки безмежними можуть бути можливості 
людини. Для багатьох людей, які присвятили себе цьому виду бойових 
мистецтв, найбільш важливим аспектом занять є саме самовдосконалення, 
подолання себе і максимальне використання свого потенціалу. 

Засновником системи, Масутацу Оямой були розроблені неймовірні за 
своєю складністю трюки, що здаються справжніми чудесами: 

- пронзаніе ударом «рука-спис» підвішеною коров'ячої туші, а також 
пучка бамбукових прутів; 

- розколювання руками, ногами, головою різних міцних предметів таких 
як товсті дерев'яні дошки, цеглу, кілька шарів черепиці, крижані брили, масивні 
булижники; 

- відрубування одним ударом горлечок скляних пляшок; 
- носіння полум'я свічки з великої відстані ударами рук і ніг; 
- висмикування аркуша паперу з-під склянки або пачки сигарет ударом 

ноги [3, 5]. 
І багато інших запаморочливих фокусів, що демонструють силу, 

спритність, швидкість спортсменів і високий потенціал техніки кіокушинкай. 
Однак незважаючи на видовищність, цей стиль призначений не для шоу, а для 
ведення вільного бою. Школа бойових мистецтв кіокушинкай навчає базовій 
техніці, орієнтованої на реальний контакт з суперником, а правильний 
психологічний настрій каратистів є ключем до оволодіння тонкощами цього 
бойового мистецтва. Завдяки ефективності військово-прикладних прийомів і 
способів самозахисту кіокушинкай карате знайшло визнання у військових і 
поліцейських структурах, а також загонах особливого призначення в різних 
країнах світу. 

Прикладні аспекти кіокушинкай карате: 
1. Військово-прикладне значення - використання на базі даного стилю 

різних видів зброї. Тренування проводяться на снарядах, без партнера. 
Відпрацьовуються прийоми зі зброєю та іншими предметами (ніж, жубінка). 
Володіння цією технікою дає переваги приведення для з озброєним 
противником. 

2. Побутове використання знань - самозахист, практикується без 
застосування засобів, що перевищують допустимі норми самооборони. 
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3. Робота з різними предметами (палиці, жердини) - шлях до 
вдосконалення майстерності і більш ефективної самозахисту. Використання 
предметів сприяє зміцненню тіла, розвиває координацію рухів, зібраність, 
дозволяє більш глибоко зрозуміти сенс прийомів [1, 2]. 

Згідно спортивними правилами, в кіокушинкай карате неприпустимо 
нанесення ударів, здатних стати причиною травм і нашкодити здоров'ю 
людини. Основними видами тренувань є: 

Кихон - освоєння базової техніки без участі партнера; це основа всього 
процесу навчання, на базі якого формується все бойове мистецтво; 

Ката - комплекс прийомів, що імітують бій з декількома супротивниками; 
Тамешиварі - розбивання твердих предметів різними частинами тіла 

(руками, ногами, головою); 
Куміте - одне з кваліфікаційних вимог; являє собою боротьбу без 

зупинок і перерв із змінюють один одного супротивниками. 
Основними прийомами в кіокушинкай карате є удари і блоки руками і 

ногами. 
Досягти помітних результатів можна навіть після кількох місяців 

тренувань, але стати справжнім майстром вдасться, лише регулярно 
займаючись рід керівництвом досвідчених інструкторів [1]. 

Особлива увага школа бойових мистецтв кіокушинкай приділяє 
зміцненню суглобів (голеностопа, зап'ясть), а також подвеграющімся високих 
навантажень в «контактному» стилі ударних і блокуючих поверхонь (куркулів, 
передпліч і гомілки, корпусу). Значна частина тренувань присвячується 
улудшен витривалості і фізичному розвитку бійця. Кіокушинкай - це динамічний 
стиль, в якому вирішальне значення мають дії, спрямовані на випередження 
супротивника. Даний принцип особливо ефективний приведення бою з 
суперником, практикуючим дану техніку (боксери, вуличні бійці), а також при 
протистоянні озброєним противникам. 

Для ефективного оволодіння технікою необхідна правильна форма 
рухів, головними умовами якої є рівновага, зміна напруги і розслаблення, а 
також правильна послідовність рухів. Важливість стійкої рівноваги 
пояснюється тим, що в карате багато ударів наноситися ногами: під час 
проведення таких прийомів опорою для тіла служить одна нога. При 
чергуванні прийомів центр ваги тіла постійно переноситься, що вимагає від 
каратиста добре тренованої мускулатури. Боєць повинен постійно змінювати 
позиції, бути готовим до відбиття атак противника і проведення власної  
атаки [3]. 

Поєднання сили і швидкості. Всі бойові мистецтва грунтуються на 
поєднанні сили і швидкості. Ведення бою із застосуванням тільки однієї енергії 
м'язів є малоефективним і швидко виснажує бійця. Міць удару залежить не 
тільки від м'язової сили завдає його людини, а й від швидкості, з якою 
рухається нога або рука каратиста. Так, наприклад, удар рукою тренованого 
спортсмена може досягати 700 кілограмів. 

Важливо також зміцнення фізичної сили. Міцна, добре тренована 
мускулатура необхідна для ефективного проведення прийомів. Ритмічність 
виконання прийомів - обов'язкова умова досягнення успіху в бойовому 
мистецтві кіокушинкай. 
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Правильно координовані дихання: вдих робиться при блоці, видих - в 
завершенні атаки, при проведенні комбінацій виконується вдих-видих. При 
видиху в легенях має залишатися близько 20 відсотків повітря, що дозволяє 
блокувати удари і залишає резерв, необхідний для підготовки до наступного 
прийому [2]. 

Кожна школа бойових мистецтв, навчальна стилю кіокушинкай, 
практикує індивідуальний підхід до займаються. Тому незважаючи на вимоги і 
жорстку фізичну підготовку, займатися цим видом єдиноборств може кожен. 
Складність техніки і інтенсивність навантажень зростають поступово, 
пропорційно особистим успіхам спортсмена. Завдяки індивідуальному підходу 
до кожної людини і спеціальної адаптації методик, навчатися кіокушинкай 
карате можуть навчатися як дорослі з різним рівнем підготовки, так і діти. 
Центри і школи кіокушинкай формують спеціальні групи для жінок, для дітей 
від 3 - х років. 

На різних рівнях проводяться змагання (міські, регіональні, міжнародні) 
для різних категорій спортсменів, жіночі та дитячі, ветеранські чемпіонати. В 
Японії найменші учасники турнірів - 5 років. У Росії віковий поріг набагато 
вище: до турнірів допускаються діти, починаючи з 12-річного віку. Формат 
змагань може бути різним: ката (виконання формальних вправ), куміте 
(поєдинки), тамешиварі (розбивання твердих предметів) [5]. 

У кожної людини, яка вирішила освоїти саме цей напрямок, повинна 
бути мотивація. Це можуть бути оволодіння технікою бою, фізичне 
вдосконалення, спортивна кар'єра, виховання твердості характеру і сили духу, 
загальний фізичний розвиток, набуття навичок самозахисту, освоєння 
дихальних вправ, поліпшення стану здоров'я та інше. 

Висновки. Систематичне відвідування занять позитивно впливає на 

повсякденне життя учня. Вдосконалюючись і набуваючи нового досвіду 
людина переглядає свою систему цінностей: відмовляється від шкідливих 
звичок, перестає бути агресивним, по-новому вибудовує відносини з 
близькими людьми та колегами по роботі. Поліпшення самопочуття і високий 
потенціал фізичних можливостей відкривають перед послідовниками 
кіокушинкай карате перспективи і можливості в житті. Адже здорова, сильна, 
упевнена в собі людина може домогтися багато чого. 

Регулярно відвідуючи центр бойових мистецтв і старанно займаючись, 
діти звикають робити зусилля, долають здавалося б непосильні труднощі. Такі 
зміни позитивно позначаються не тільки на характері людини і його успіхах в 
житті, але і у взаєминах з оточуючими. Людина, що тренується в системі 
кіокушинкай, обов'язково стане яскравою і успішною особистістю. 

Дорослим тренування допомагають зосередиться на виконанні практик і 
відволіктися від повсякденних проблем. Заняття карате знімають стреси і 
дають можливість розслабитися, не вживаючи алкоголю. Сьогодні в Москві та 
інших менш великих містах нашої країни працюють сотні клубів і шкіл, 
навчальних цій системі карате. Тому кожна людина обов'язково знайде центр 
бойових мистецтв кіокушинкай, в якому досвідчені майстри допоможуть йому 
досягти мети. 
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