
проблеми фізичного виховання і спорту   № 5  / 2011

121

Застосування елементів єдиноборств  
у фізичному вихованні студентської молоді

Яременко В.В.1, Малинський І.Й. 1, Колос М.А. 1, Шандригось В.І. 2

1Національний університет державної податкової служби України 
2Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

Анотації:
Розглянуто аспекти удоскона-
лення процесу фізичного вихо-
вання студентів вищих навчаль-
них закладів. Проаналізовано 
сучасні особливості організації 
фізкультурно-оздоровчих занять 
зі студентами в процесі фізичного 
виховання з пріоритетним викори-
станням різних видів єдиноборств. 
Доведено ефективність засто-
сування елементів єдиноборств 
для підвищення фізичної 
підготовленості студентської 
молоді.

Яременко В.В., Малинский И.Й., Колос 
Н.А., Шандригось В.И. Использование 
элементов единоборств в физическом 
воспитании студенческой молодежи. Рас-
сматриваются аспекты совершенствования 
процесса физического воспитания студентов 
высших учебных заведений. Проанализиро-
ваны современные особенности организации 
физкультурно-оздоровительных занятий в про-
цессе физического воспитания со студентами 
с приоритетным использованием различных 
видов единоборств. Доказана эффективность 
применения  элементов единоборств для по-
вышения физической подготовленности сту-
денческой молодежи.
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ments of single combats in physical 
training of student’s youth. Aspects of 
perfection of process of physical training 
of students of higher educational institu-
tions are considered. Modern features 
of the organization of physical-improv-
ing employment in the course of physi-
cal training with students with priority 
use of various kinds of single combats 
are analysed. It is proved the efficiency 
applications elements single combats 
for increase of physical readiness of 
student’s youth.
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Вступ. 1

Фізичне виховання у вищому закладі освіти, в якості 
невід’ємної частини процесу навчання та професійно-
прикладної підготовки, забезпечує фізичну готовність 
майбутніх фахівців до високопродуктивної професій-
ної діяльності та сприяє їх всебічному і гармонійному 
розвитку. В наш час, під впливом науково-технічного 
прогресу та широкого впровадження інформаційних 
технологій навчання, процес підготовки спеціаліста 
поєднується зі значними розумовими та психологіч-
ними навантаженнями на організм студентів. Значно 
підвищуються вимоги до рівня здоров’я фахівців у 
різних галузях, рівня розвитку їх фізичних і психіч-
них якостей, а саме професійно важливих, таких, як 
здатність до швидкої адаптації, працездатність, ви-
тривалість тощо [15, 24].

За час навчання у вищому навчальному закладі у 
студентів має сформуватися впевненість у необхід-
ності постійно працювати над собою, вивчаючи осо-
бливості свого організму; вміння раціонально вико-
ристовувати свій фізичний потенціал, впроваджуючи 
здоровий спосіб життя, постійно засвоювати цінності 
фізичної культури [25, 28, 29].

Саме тому, пошук нових, ефективних форм орга-
нізації навчального процесу з фізичного виховання у 
вищому навчальному закладі є важливим завданням 
викладачів кафедри фізичного виховання. Адже для 
більшості студентів заняття фізичною культурою та 
спортом у вузі є єдиним засобом збільшення рухової 
активності та мають велике значення для зміцнення і 
збереження їх здоров’я [5].

Робота виконана за планом НДР Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені В.Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є вивчити і узагальнити теоретич-

ні та методичні джерела застосування у фізичному ви-
хованні студентської молоді елементів єдиноборств.
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Для вирішення поставлених завдань нами ви-
користовувався метод аналізу спеціальної науково-
методичної літератури та Інтернет-джерел.

Результати дослідження. 
Рівень фізичної підготовленості студентів зале-

жить в значній мірі від спрямованості навчального 
процесу, його структури, змісту, методів і засобів його 
реалізації. З вибором того чи іншого виду спорту для 
занять у вузі, студенти намагаються задовольнити 
свої індивідуальні фізичні та психологічні потреби в 
руховій активності. Підвищення ефективності проце-
су фізичного виховання студентів можливе за рахунок 
збільшення рухової активності, залучення їх до систе-
матичних занять спортом, у тому числі єдиноборства-
ми, використання сучасних технологій спортивної 
підготовки та оздоровчих занять [15].

Впродовж останніх років багато дослідників 
зверталися до проблеми удосконалення організації 
фізкультурно-оздоровчих занять зі студентською мо-
лоддю з пріоритетним використанням різних видів 
єдиноборств (дзюдо, ушу, тхеквондо, греко-римська 
боротьба, карате-до, сумо, бокс тощо) [22, 23].

Аналіз науково-методичної літератури показав, 
що на сьогоднішній день проведено ряд досліджень, 
в яких розглядається ефективність пріоритетного за-
стосування різних видів єдиноборств у процесі фізич-
ного виховання в вузі.

В.В. Тверских [20] розроблено та реалізовано на 
практиці модель фізичного виховання студентів на осно-
ві оздоровчого потенціалу тхеквондо. Дана модель скла-
дається з: проектно-цільового компоненту, змістовно-
процесуальної частини та критеріально-оцінювальної 
системи. Результати дослідно-експериментальної ро-
боти свідчать про ефективність застосування методики 
оздоровчих занять тхеквандо, побудованої на принци-
пах індивідуалізації та диференціації навчання, на ін-
теграції засобів тхеквандо, що спрямовані на зміцнення 
та збереження здоров’я студентів.
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А.Г. Семеновим [18], розглянуто концептуальну 
модель підвищення ефективності фізичного вихован-
ня студентів засобами греко-римської боротьби. Тео-
ретично розроблені та експериментально перевірені 
педагогічні умови, що забезпечують ефективність 
занять греко-римською боротьбою у вузі. Автором 
даний аналіз занять і змагань з греко-римської бо-
ротьби, як педагогічного явища та фактору активізації 
мотиваційно-цінністного ставлення студентів до за-
нять фізичною культурою та спортом.

В роботі С.А. Литвинова [11], проведено дослі-
дження з удосконалення фізичної підготовки студен-
тів на основі раціонального застосування спеціальних 
вправ східних єдиноборств у поєднанні з вправами 
програми фізичного виховання.

О.В. Долгановим [3], доведено ефективність спор-
тизації фізичного виховання студентів вузів на основі 
засобів та методів, які застосовуються у спортивній 
підготовці дзюдоїстів. Отримані автором дані свід-
чать, що організація фізичного виховання студентів на 
основі спортизації дозволяє підвищити рівень фізич-
ної активності, дає можливість оволодіти знаннями в 
галузі фізичної культури, спорту та здорового спосо-
бу життя, необхідних для підтримки високого рівня 
здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовле-
ності. Спортизація фізичного виховання дозволяє роз-
крити та реалізувати реальні і потенційні можливості 
студентів, дозволяє успішно вирішувати навчальні та 
виховні завдання у порівнянні з традиційними підхо-
дами до організації фізичного виховання в вищих на-
вчальних закладах.

М.В. Грязев із співавторами [2] пропонує боротьбу 
самбо в якості засобу для вирішення освітніх, оздо-
ровчих і виховних завдань фізичного виховання сту-
дентської молоді.

К.В. Троянов [21] довів, що через заняття бороть-
бою самбо можна зміцнювати здоров’я студентів і під-
вищувати інтерес фізичної культури і спорту. Автором 
розроблена і експериментально перевірена методика 
початкової підготовки з боротьби самбо у процесі фі-
зичного виховання студентів медичного університету.

А.И. Орлов [14] вивчив і експериментально об-
ґрунтував можливість застосування чувашської 
національної боротьби «керешу» як засобу фізич-
ного виховання. Розроблено авторську програму 
навчально-тренувальної і виховної роботи з чуваш-
ської національної боротьби в клубно-факультативній 
системі роботи.

А.А. Клетнева [6] обґрунтувала педагогічну тех-
нологію інтеграції національно-історичного досвіду у 
фізичному вихованні під час навчання студентів педа-
гогічних вузів єдиноборствам.

М.В. Олейкін [12] розглянув ефективність засто-
сування заняття карате-до у вузі, їх роль в підвищенні 
інтересу студентів до занять фізичною культурою та 
покращенні рівня фізичної підготовленості.

В.Ю. Головановим [1] розроблено методику ор-
ганізації занять таеквон-до зі студентами нефізкуль-
турних вузів у навчальний та позанавчальний час. 
Автором обґрунтовано доцільність застосування 

засобів таеквон-до на навчально-тренувальних за-
няттях зі студентами; розроблено і апробовано зміст 
навчальної програми та навчально-тренувальних за-
нять, що сприяють підвищенню фізичної підготов-
леності та зацікавленості студентів технічного вузу 
до занять фізичною культурою та спортом. Комплекс 
вправ таеквон-до, застосований у фізичному вихован-
ні студентів технічного вузу, підвищує ефективність 
навчального процесу, сприяє підвищенню фізичної 
підготовленості студентів та їхньої зацікавленості до 
занять фізичною культурою і спортом.

У роботі А.Н. Леготкіна [10], розглянуто пози-
тивний вплив спортизованих занять з використанням 
засобів спортивної боротьби (спортивних і рухливих 
ігор з елементами єдиноборств), засобів самоконтро-
лю на фізичний стан студентів і на формування в них 
стійкої потреби до занять фізичною культурою та 
спортом у вузі. Автором розроблено варіативну части-
ну програми з фізичного виховання з використанням 
засобів боротьби; доведено її ефективність; обґрун-
товано цілеспрямоване використання нетрадиційних 
для фізичного виховання студентів борцівських ігор 
(регболу та ін.); виявлено їх високу ефективність для 
розвитку фізичних здібностей студентів.

Методику застосування засобів рукопашного бою 
у фізичному вихованні студентів та їх ефективність в 
підвищенні рівня фізичної підготовленості розгляну-
то в роботі С. Рябцева [16]. В результаті дослідження 
було встановлено, що технічні і тактичні дії, під час 
єдиноборств були ефективним засобом впливу на роз-
виток координаційних здібностей. Важливою умовою 
цих заходів є необхідність створення нестандартних 
ситуацій в яких учасник повинен раціонально вико-
ристовувати кумулятивний арсенал рухів в екстре-
мальних умовах.

В роботі О.В. Криловського [8] експериментально 
доведено переваги застосування засобів боксу з метою 
удосконалення фізичної підготовленості студентів не-
спеціалізованих вузів у порівнянні зі стандартними 
заняттями з фізичного виховання згідно навчальної 
програми. Автором розроблено програму викорис-
тання засобів боксу в формі навчально-тренувальних 
занять для студентів 1-4 років навчання. Вони вико-
ристовуються як альтернатива заняттям з фізичного 
виховання.

Г.С. Хам [26], у свою чергу, обґрунтував педагогіч-
ні умови, засоби і методи підвищення ефективності 
оздоровчих занять студентів технічних вузів, які за-
ймаються боксом.

На матеріалі пляжної боротьби В.В. Квартичем [4] 
розглянуто проблему навчання студентів педагогічних 
закладів руховим навичкам засобами єдиноборств та 
використання їх елементів у процесі фізичного вихо-
вання.

Я.В. Куликовським [9] проведено дослідження при-
свячене проблемі використання реконструйованих 
традиційних форм і методів фізичного виховання (на 
матеріалі української боротьби на поясах). Вживання 
розробленої автором методики використання традицій-
них засобів фізичної культури українців в навчальному 
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процесі педагогічного вузу зумовили підвищенню рів-
ня фізичної, технічної, змагальної підготовки і функціо-
нального стану організму хлопців з експериментальних 
груп у порівнянні з їх однолітками з контрольної групи. 
Завдяки використанню елементів ТФК українців у ви-
кладанні фізичного виховання істотно підвищувалася 
з року в рік (2005–2008 рр.) відвідуваність студентами 
занять і їх участь в командних змаганнях (між групами 
і курсами) з народних видів силового багатоборства і 
української народної боротьби на поясах.

Р.А. Самоха [17] теоретично обґрунтував та екс-
периментально перевірив ефективність інноваційних 
технологій фізичного виховання студентів педаго-
гічних університетів із застосуванням народних тра-
дицій. Дослідник зазначає, що використання козаць-
ких єдиноборств сприяє підвищенню ефективності 
навчально-виховного процесу студентів вищих на-
вчальних закладів на заняттях з фізичного виховання.

О.В. Слімаковський із співавторами [19] вважають, 
що вивчення та науково-обґрунтоване використання 
народних видів боротьби у фізичному вихованні сту-
дентів урізноманітнить навчально-виховний процес 
студентів, підвищить ефективність занять, а також, 
збагатить молодь знаннями про традиції та звичаї 
українського народу.

В.В. Буравцовим [27] розглянуто модель вихован-
ня фізичних якостей у студентів основної групи за 
допомогою елементів боротьби сумо. Запропонована 
модель надасть можливість студентам основної групи 
поліпшити ефективність створення навички динаміч-
ної стійкості.

С.В. Коробко [7] в якості дієвого засобу фізично-
го виховання також пропонує боротьбу сумо. Автор 
зазначає, що практика залучення студентів до занять 
сумо вказує на широкий оздоровчий ефект від цих 
занять. Поєднання прагнення студентів до занять ек-
зотичними для них видами спорту, простота рухових 
дій, доступність засвоєння технічних прийомів дозво-
ляє стверджувати що сумо є цілком придатним видом 
спорту для вдосконалення здоров’я молоді.

В своїй роботі Орен Д.Л. [13] розглядає підхід до 
формування здорового способу життя студентської мо-
лоді з використанням засобів сучасних традиційних та 
нетрадиційних видів єдиноборств. Автором наведено 
класифікацію видів єдиноборств, які можна застосову-
вати на позааудиторних заняттях зі студентами.

Висновки.
Залучення студентів та формування в них стійкого 

інтересу до систематичних занять спортивними єди-
ноборствами, вимагають змін в методах організації 
навчально-тренувального процесу, застосуванні за-
собів, більш поглибленого індивідуального підходу, 
заснованого на вивченні здібностей та можливостей 
студентів. Комплексне вирішення цих питань у по-
дальшому сприятиме зміцненню здоров'я студентів, 
покращенню рівня фізичної підготовленості, досяг-
ненню спортивних результатів, формуванню високих 
моральних та вольових якостей.

Аналіз спеціальної літератури показує що пробле-
ма організації занять з пріоритетним використанням 

засобів спортивних єдиноборств, як однієї з форм фі-
зичного виховання та способів залучення до система-
тичних занять фізичними вправами у вузі, є предме-
том уваги багатьох фахівців в останній час. В той же 
час, недостатнє вивчення проблеми організації занять 
з пріоритетним застосуванням елементів єдиноборств 
в рамках академічних занять у неспеціалізованому 
вузі впродовж тривалого часу, дозволяє визначити ак-
туальність даного дослідження.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем застосування еле-
ментів єдиноборств у фізичному вихованні студент-
ської молоді.
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