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ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, связанные с существованием 

различных единоборств (боевых искусств) и их соответствия 
профессиональной подготовки будущих специалистов.  

Ключевые слова: студент, единоборства, профессионально-
прикладная подготовка, силовые возможности, силовая выносливость. 
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Annotation. The problems associated with the existence of different martial 
arts and their compliance with the training of future specialists are considered.  

Key words: student, martial arts, professional and application training, 
power capabilities, strength endurance 

 
Постановка проблеми. Вольові якості відіграють особливу роль у 

професійній діяльності, яка вимагає неабиякої цілеспрямованості, 
наполегливості, сміливості, рішучості, самостійності, емоційної стійкості, 
самовладання та витримки, здатності до подолання внутрішніх і зовнішніх 
перешкод на шляху до мети. Сформованість цих якостей є важливою 
запорукою успішності не лише підготовки, але й майбутньої професійної 
діяльності студентів. 

Формулювання мети роботи – обґрунтувати виховне значення 

єдиноборств для студентів факультету фізичного виховання з метою 
профілізації майбутніх учителів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують психолого-

педагогічні дослідження, присвячені питанням про зв‘язок між емоційною і 
вольовою регуляцією, зв'язок волі з мотивами і характером особистості, про 
класифікацію вольових якостей, їх конкретні прояви у навчальній, трудовій, 
військовій і спортивній діяльностях. Проблема волі розглядається в плані 
психологічної саморегуляції (А.В. Алексєєв, Т.Л. Бортник, О.В. Дашкевич, 
К.І. Мировський, А.С. Ролин, А.Т. Філатов, О.А. Черникова, І.Є. Шварц), у 
контексті самооцінки особистості (Є.В. Ейдман, В.А. Іванников). Висвітлення 
змісту техніко-тактичних дій у процесі вивчення єдиноборств знаходимо в 
наукових доробках таких учених – І. Баєва, 2004; Р. Закірова, 2009; А. Ішкова, 
2004; К. Клімова, 2007; О. Новікова, 2000; Ю. Подоруєва, 2009; А. Совміза, 
2009; М. Тапхарова, 2007; О. Ушакова, 2006; Н. Хуако, 2007 та ін. 

Виклад основного матеріалу. Період навчання у вищому навчальному 

закладі (ВНЗ) є одним із найважливіших у житті людини взагалі. Беручи до 
уваги те, що після закінчення ВНЗ людина є дипломованим спеціалістом тієї чи 
іншої галузі, слід відштовхуватись від того, що саме майбутня професія 
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ставить свої вимоги до студентів у процесі навчання. Помилковою є думка 
студентів, які вважають, що для успішного становлення професіоналом їм 
досить звичайних занять з фізичного виховання. Адже, насправді, кожна 
професія пред'являє до людини специфічні вимоги і часто дуже високі до його 
фізичних якостей і прикладних навичок. У зв'язку з цим і виникає необхідність 
профілювання процесу фізичного виховання при підготовці студентів до 
трудової діяльності, поєднання загальної фізичної підготовки зі 
спеціалізованою [2]. Тож не можна сказати, що одним студентам у ВНЗ 
потрібні спеціальні заняття з фізичного виховання, а іншим – ні. На нашу 
думку, кожен ВНЗ має надавати студентам факультету фізичного виховання 
можливість отримувати практичні навички фізичного виховання спеціального 
характеру. 

Східні єдиноборства прийшли до нас зі стародавності, їхня історія тісно 
пов'язана з релігією й духовністю. У філософії й духовних основах східних 
бойових мистецтв і є секрет популярності й довголіття. Завдяки практиці 
бойових мистецтв досягається гармонія душі й тіла, а також великий 
оздоровчий ефект. При вивченні східних єдиноборств, у людині виховується 
самовладання, сила волі, терпіння, мужність. Привабливі вони й тим, що в 
бойових мистецтвах немає обмежень за віком, статі й стану здоров'я. У будь-
якому віці можна почати займатися східними єдиноборствами [4]. 

Створення, розвиток та належне викладання в різноманітних 
організаціях фізичного виховання і спорту, сприяють формуванню здорового 
способу життя, культури здоров‘я в студентів і, перш за все, підростаючого 
покоління та є одним з головних пріоритетів державної політики розвитку 
освіти України.  

У студентські роки формування в студентів факультету фізичного 
виховання здорового способу життя здійснюється через валеологічну освіту, 
медико-санітарне просвітництво, фізичне виховання та спорт тощо. Але 
виконання зазначених завдань можливе тільки при докладанні комплексних 
зусиль. Одним з шляхів організації умов занятості студентської молоді, 
виявленого нами у ході дослідження – це створення секцій з різних бойових 
мистецтв. Одним з напрямків є розвиток різноманітних видів східних 
єдиноборств, бо на даний момент ці заняття викликають велику зацікавленість 
у молоді. Головними умовами, що потребують контролю є: освітньо-
кваліфікаційний рівень інструкторів секцій, санітарно-технічний стан та 
матеріально-технічної бази закладів, де прводяться заняття [1].  

У процесі підготовки необхідно враховувати базовий рівень 
психологічної підготовленості конкретного студента, так як, прояв фізичних, 
технічних, тактичних і інтелектуальних можливостей залежить від рівня 
морально-вольових якостей і психологічної надійності. Для розвитку вольових 
якостей необхідно навчитися контролювати свою поведінку, свідомо долати, 
все більше зростаючі за ступенем складності, поставлені перед собою 
завдання і цілі, вимагають додатки значних вольових зусиль протягом досить 
тривалого часу. Звідси випливає, що з метою виховання морально-вольових 
якостей, заняття необхідно проводити виходячи з принципу доцільності, який 
полягає у виконанні необхідної роботи, тобто, робити те, що треба, а не те, що 
хочеться. 
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Слід підкреслити, що східні єдиноборства є корисними не лише для тих 
студентів, які у майбутньому матимуть справу з ними. Безперечно, ті ВНЗ, 
випускники яких будуть направлені на подальше працевлаштування до 
спортивних шкіл, мають обов‘язково підготувати студентів до такої специфічної 
діяльності. Для таких студентів спеціальні заняття зі східних єдиноборств 
мають бути більш поглибленими. Що стосується студентів інших факультетів, 
то для них східні єдиноборства також мають бути частиною навчальної 
дисципліни фізичного виховання [6].  

По-перше, типові практичні заняття з фізичного виховання не є цікавими 
для сучасних студентів. Бойові мистецтва не є типовим видом спорту, а тому 
його впровадження у практику зможе залучити студентів до активного 
відвідування занять, підвищить бажання навчатись і вдосконалюватись [5]. 

По-друге, східні єдиноборства потребують хорошої фізичної підготовки, 
що слугуватиме додатковим стимулом для студентів у покращенні міцності і 
працездатності організму. В поняття фізичної підготовки входять розвиток 
силових якостей, швидкості, витривалості, спритності, вдосконалення 
рівноваги і витривалості. Швидкість – це, перш за все, швидкість виконання 
прийомів і також швидкість реакції. Ця риса є необхідною не лише для 
єдиноборця, а і для звичайної людини, ким би вона не працювала [3].  

Для студентів особливо важливо у своєму навчальному процесі бути 
оперативними, а східні єдиноборства цьому навчають протягом короткого 
періоду часу, оскільки повільність – це не те, що характерне бойовим 
мистецтвам. 

 По-третє, східні єдиноборства сприяють розвитку у студентів процесу 
самоконтролю. Самоконтроль – це самостійне регулярне спостереження за 
своїм психофізичним станом здоров‘я. А також розвивається самоорганізація 
студентів, що є досить важливим протягом усього життя людини [5]. 

Також важливим моментом є те, що навички бойових мистецтв, набуті 
студентами на практичних заняттях у ВНЗ, можуть знадобитись у будь-який 
момент. Для їх практичного застосування не обов‘язково працювати у сфері, 
якій характерно застосування сили і т.д.  

Створення секцій східних єдиноборств та розвиток матеріально-
технічної бази в закладах освіти має наступні переваги: 

1. Створюються умови для залучення студентів до регулярних занять 
східними видами єдиноборств.  

2. Забезпечується якість професійної підготовки майбутніх фахівців у 
сфері фізичного виховання.  

3. Забезпечується різноманіття умов для широкого залучення до 
регулярних занять східними видами єдиноборств на основі індивідуальних 
показників стану здоров‘я й рухової підготовки студентської молоді [4].  

Зацікавленість у організації секцій східних єдиноборств у ВНЗ для 
кожного з учасників сторін наступне: молодь – здоровий спосіб життя й 
одержання навичок самооборони, зайнятість студентів; держава – реалізація 
програм оздоровлення й розвитку фізичної культури й спорту й зайнятості 
населення. 

Серед студентів факультету фізичного виховання спостерігається 
значний інтерес до занять східними єдиноборствами. Заняття бойовими 
мистецтвами повинні використовуватись у фізичному вихованні студентів. 
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Східні єдиноборства потрібно поєднувати з використанням не тільки силових 
вправ, але й рухливих ігор, бігу і вправ на гнучкість. Формування професійно 
значущих умінь студентів передбачає єдність двох форм діяльності – 
теоретично-пізнавальної і практичної, та вимагає сформованості сукупності 
особистісно-професійних якостей, позитивної мотивації зростання професійної 
майстерності, оволодіння системою загальних і спеціальних знань в сфері 
фізичного виховання і бойових мистецтв, сукупністю вмінь (проектувальних, 
організаційних, управлінських, контрольних), розвиненості рефлексивних 
здібностей [3]. 

Висновки. Сьогодні реформування освіти і галузі фізичної культури та 

спорту вимагає впроваджень нових ідей у практику. Такою є впровадження у 
практику фізичного виховання в ВНЗ занять зі східних єдиноборств. Це стане 
поштовхом для більш активного залучення студентської молоді до занять 
фізичного виховання і спорту в цілому. Крім того, ми вважаємо, що східні 
єдиноборства будуть корисними для кожного студента, оскільки він не лише 
стане в пригоді, а ще й допоможе розвинути такі корисні якості як швидкість, 
оперативність, витривалість, що стане запорукою становлення здорового і 
фізично активного покоління. 

Створення секцій східних єдиноборств у вищих навчальних закладах 
освіти виконує ряд суспільно необхідних завдань: оздоровчу – проведення 
занять із різними фізичними даними студентів, виховну – забезпечення 
зайнятості студентської молоді, спортивну – організація тренувального 
процесу чтудентів, освітню – розширення теоретичних, практичних знань, 
вмінь і навичок та удосконалювання тренерської майстерності й проведення 
навчально-тренувальних практик зі студентами факультету фізичного 
виховання. Виконання всього комплексу зазначеної діяльності сприяє розвитку 
інфраструктури й іміджу вищого навчального закладу як високо-освітнього і 
спортивного. 
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