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Бєляєв Костянтин Геннадійович 
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імені Г.С. Сковороди  

 

Формування інтересу школярів до фізичного виховання є актуальною 

педагогічною проблемою, оскільки в основі будь-якої діяльності людини лежить 

її мотивація, орієнтири якої останнім часом повернуті на виявлення негативних 

дій (вживання наркотиків та алкоголю, агресивна поведінка, неповага до іншої 

людини, правопорушення). Це стосується молоді, яка бере приклади з оточення, 

що також бувають негативними [3; 4]. 

В наш час стрімко зростає зацікавленість населення до самобутніх східних 

систем фізичного виховання і самовдосконалення особистості, до східних видів 

боротьби і самозахисту. Дослідник О. Мандзяк чітко визначив місію бойового 

мистецтва так: «Отож-бо той, хто опановує ту чи іншу традиційну воїнську 

систему свого народу, може, як зараз кажуть, на генетико-енергетичному й 

клітинному рівнях глибше зрозуміти свій расово-етнічний архетипний світогляд, 

культуру, цивілізаційну місію, саму душу своїх дідів-прадідів» [1, с. 13]. Такі 

слова є епіграфом до розуміння значущості бойового мистецтва для виховання 

молоді.   

В Україні школи бойових мистецтв представлені такими осередками як 

Бойовий гопак, Братство козацького бойового звичаю «Спас», Собор, Хрест та 

ін. Кожна школа має свої програми, правила, традиції, однак їх об’єднує спільна 

мета – патріотичне виховання молоді [2].  

Одним із поширених серед молоді єдиноборств є самбо. Термін утворено 

завдяки словосполученню «самооборона без зброї». Самбо ще називають 
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«невидимою зброєю», оскільки цей вид спорту поєднує фізичну культуру, 

видовище, спорт і самозахист. Це не лише вид спортивного єдиноборства та 

система протидії супротивнику без застосування зброї, а система виховання, що 

сприяє вихованню морально-вольових якостей, патріотизму й громадянськості 

молоді. На заняттях із самбо формується стійкість характеру людини, її 

витривалість і стриманість, виробляється дисципліна й відповідальність за 

власне життя, відбувається самоствердження особистості. Головним є те, що  

самбо виховує людей, здатних захистити себе, Батьківщину та свою сім’ю у 

складних умовах. 

 Самбо включає найбільш ефективні прийоми й тактику різних видів 

спортивних єдиноборств, бойових мистецтв і народних видів боротьби: 

кулачного бою,  грузинської (чидаоби), казахської (казакша курес), татарської, 

бурятської боротьби; фінсько-французької, вільно-американської, англійської 

боротьби Ланкаширського й кемберлендського стилів, швейцарської, японської 

дзюдо й сумо та інших видів єдиноборств. Така система, спрямована на пошук 

усього передового й доцільного. Філософія самбо – це постійний розвиток, 

поновлення, відкритість до всього найкращого. Разом із прийомами боротьби 

самбо ввібрало в себе й моральні принципи народів, які передали частину своєї 

культури. Такі цінності дали самбо силу пройти через суворі випробування 

часом, вистояти й загартуватися в них. І сьогодні діти, займаючись самбо, не 

тільки навчаються захищати себе, а й отримують досвід гідної поведінки, 

заснованої на цінностях патріотизму. 

У нашому розумінні, виховний потенціал бойового мистецтва – це 

усвідомлення значущості фізичного виховання людини, знання історії свого 

народу, її традицій і звичаїв, уміння використовувати елементи бойового 

мистецтва в цілях самооборони й захисту іншої людини, виявлення моральних 

якостей  та сили волі в екстрених ситуаціях.  

У межах дослідження на базі Харківського ліцею № 89 Харківської міської 

ради нами було проведено опитування старшокласників, батьків, учителів (разом 

124 особи). Учасникам запропонували відповісти на такі запитання: 

1. Як, на Вашу думку, підвищити інтерес школярів до фізичного 

виховання? 

Уважають, що має місце підвищення інтересу школярів до фізичного 

виховання, що може бути досягнуто за рахунок розвитку в них усвідомленого 

ставлення до рухових дій, збільшення освітньої цінності уроків, розвитку 

активності й самостійності під час виконання навчальних завдань, 

диференційованого підходу до учнів із різним ставленням до уроку (90% 

опитаних). 

2. Що Ви знаєте про українське бойове мистецтво? 

Не зовсім орієнтуються (67% опитаних). До того ж, є такі висловлювання, 

як: «Раніше я думала, що термін «бойове мистецтво» стосується лише 

азіатських країн, зокрема таких, як Китай, Японія, Корея, В’єтнам. Однак, не 

так давно мені до рук потрапила книга В. Пилата «Бойовий гопак». Автор 

доводить, що в Україні існувала своя бойова техніка, яка нічим не поступалася 

провідним стилям одноборств».  



DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 151 

3. Як Ви ставитесь до занять східного бойового мистецтва та його 

поширення в Україні? 

Діти набувають чудового вміння захищати себе, вчаться поваги до 

дорослих, батьків, однолітків, покращують самодисципліну (81% опитаних).  

4. Які Ви знаєте види бойових мистецтв та яким надаєте перевагу й 

чому? 

Не відчули утруднення у відповідях 64% опитаних. Наведемо приклад 

відповіді: «Тхеквондо, карате, дзюдо та ушу можуть займатися як хлопчики, 

так і дівчатка. Навчитися постояти за себе ніколи не буде зайвим. У таких 

видах спорту відмінно розвиваються мускулатура, координація і хороша 

реакція». 

5. Чи володієте Ви інформацією про відомих людей, які зробили 

професійну кар’єру завдяки спортивним досягненням бойового мистецтва? 

Ні (93%). 

6. Чи віддали б Ви власну дитину займатися бойовим мистецтвом? 

Так, але потрібна інформація про види бойового мистецтва, переваги та 

недоліки, «потрібно осмислити, знати фізичні можливості дитини» (77% 

опитаних).   

7. Які, на Вашу думку, мають висуватися вимоги до тренера бойового 

мистецтва ? 

Вміння працювати в команді, націленість на результат, самодисципліна, 

повага до дітей (88% опитаних). 

Отже, аналіз стану фізичного виховання школярів й результатів 

опитування засвідчив  те, що існують недоліки у формуванні інтересу школярів 

до фізичного виховання засобами бойового мистецтва.   
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