
YOUNG SPORT SCIENCE  МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА 
OF UKRAINE. 2013. V.2. P. 28-33  УКРАЇНИ. 2013. Т.2. С. 28-33 
   

  

© Вітос Я., 2013 
 

 

УДК 796.012.2.853.26 
 

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

В УМОВАХ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
З ПРІОРИТЕТНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ КАРАТЕ 

 

Ярослав ВІТОС 
 

Львівський держаний університет фізичної культури 
 

Анотація. Метою дослідження було перевірити ефективність авторської програми з фізичного ви-
ховання з пріоритетним застосуванням карате. Виявлено, що вихідний рівень психофізичної підготовлено-
сті дошкільнят оцінюється як нижчий від середнього. В умовах педагогічного експерименту рівень психо-
фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку експериментальної групи суттєво зріс від серед-
нього до вищого. Доведено вищу ефективність авторської програми з пріоритетним застосуванням засобів 
карате порівняно з традиційною. 
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Проблеми адаптації дитини до навчання у школі є однією з найактуальніших проблем 
сьогодення. Зміни способу життя дитини на початковому етапі навчання висувають високі 
вимоги до пристосувальних можливостей організму та потребують міцного фізичного та пси-
хічного здоров’я, здатності до складної розумової аналітично-синтетичної діяльності, пізна-
вальної активності, розвитку морально-вольових якостей (Т.О. Богуцька, 1998; Л.С. Роговик, 
2003; І.О. Когут, 2005). Серед факторів, що суттєво впливають на адаптацію до навчання у 
школі, важливу роль відіграє стан здоров’я (І.А. Аршавська, 1975; В.А. Баландін, 2001; О.Д. Ду-
богай , 2002). Період дошкільного дитинства вважається важливим для формування і збере-
ження здоров’я надалі. 

Аналіз даних літератури. Низку досліджень було присвячено перевірці ефективності 
експериментальних програм з фізичного виховання у дошкільних закладах: дозований біг і 
дихальні вправи [1, 7], вправи спортивного характеру [4, 5], хореографія [6, 11], елементи ту-
ризму [9, 10], а також режими рухової активності [8]. Проте можливість гармонійного фізич-
ного і психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами карате не вивчалася. 

Заняття карате поліпшують діяльність серцево-судинної, дихальної систем, системи 
крові; сприяють формуванню правильної постави, загартуванню; підвищують рівень розвитку 
координації, гнучкості, сили і швидкості. Через виконання вправ карате дитина пізнає світ, 
розвиваються її психічні процеси, воля, самостійність. Таким чином, у процесі занять карате у 
дітей змінюється здоров'я, поліпшується фізичний розвиток, розвиваються інтелектуальні здіб-
ності, виховуються позитивні моральні та вольові якості [2]. Тому було би доцільним виявити 
вплив занять карате на фізичний і психічний розвиток дошкільників. 

Мета – перевірити ефективність авторської програми з фізичного виховання з пріоритет-
ним застосуванням карате. 

Завдання: 
1. Визначити вихідний рівень психофізичної підготовленості дошкільнят. 
2. Виявити зміни показників психофізичної підготовленості дошкільнят під впливом 

авторської програми фізичного виховання з пріоритетним застосуванням карате. 
Методи й організація дослідження. Для постановки проблеми та теоретичного обґру-

нтування актуальності дослідження застосовувалися методи аналізу й узагальнення даних лі-
тератури. Тестування проводилося для визначення вихідного і заключного рівнів психофізич-
ної підготовленості дошкільнят. Психофізичний стан дітей визначався за методикою О. Ду-
богай (2002). Педагогічний експеримент полягав у визначенні впливу авторської програми 
фізичного виховання на показники психофізичної підготовленості дітей. Методи математич-
ної статистики застосовувалися для оцінки достовірності результатів. 
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Формувальний експеримент було організовано у 2011–2012 рр. на базі чотирьох дошкі-
льних установ: ДДЗ№106 та ДНЗ№69 м. Львова та ДДЗ№5 Одеської міської ради й Навчаль-
но-виховного комплексу «АСТР» м. Одеси, рівень освітньо-виховної роботи яких відповідав 
вимогам Програми виховання у дошкільних закладах. Було утворено експериментальну і ко-
нтрольну групи. До експериментальної групи були зараховані 54 дитини (21 дівчинка і 38 
хлопчиків), до контрольної групи були зараховані 62 дитини (27 дівчаток і 35 хлопчиків). Па-
спортний вік усіх дітей на початку педагогічного експерименту становив 5 років. Контрольна 
група займалася за традиційною програмою з фізичного виховання, експериментальна група 
– згідно з розробленою нами програмою. Заняття з пріоритетним застосуванням карате про-
водилися двічі на тиждень (у вівторок і п’ятницю) по 60 хв, водночас діти контрольної групи 
займалися рухливими іграми під час прогулянок. Розбіжностей в обсязі рухової активності 
дітей контрольної та експериментальної групи не було.  

Результати. На початку педагогічного експерименту не спостерігалося достовірних 
розбіжностей у показниках психофізичної підготовленості дітей (p>0,05). Середнє значення 
оцінок за психофізичну підготовленість становило 3,0 бала в обох групах (табл.1). У цілому 
непоганий показник, беручи до уваги те, що дітям ще не виповнилося 6-ти років. Проте фахі-
вці одностайно висловлюються про необхідність формування «запасу міцності» готовності до 
шкільного навчання. В умовах експерименту відбулося поліпшення показників дітей, проте 
не в усіх випадках підтвердилося статистично. 

Таблиця 1 
Показники психофізичної підготовленості хлопчиків 

 

Показники Ета-
пи 

Гру-
пи Х ± σ Оцін-

ка V,% t ЕГ-КГ 
t КГ 
поч-
кін 

t ЕГ 
поч-кін 

ЕГ 5,15±2,21 2 42,89 поч. КГ 5,32±2,09 2 39,22 0,731 

ЕГ 10,34±1,92 4 18,60 

Написання літери “о” 

кін. КГ 8,50±2,71 3 31,87 0,001 
0,000 0,000 

ЕГ 10,18±1,13 3 11,10 поч. КГ 10,19±1,19 3 11,69 0,971 

ЕГ 15,17±3,19 5 21,06 

Присідання за 10 с 

кін. КГ 14,03±3,74 4 26,65 0,166 
0,000 0,000 

ЕГ 23,42±5,88 4 25,10 поч. КГ 24,49±6,12 4 25,00 0,439 

ЕГ 37,63±4,39 5 11,67 

Плескання у долоні за 10 с 

кін КГ 26,18±4,81 4 18,39 0,000 
0,167 0,000 

ЕГ 18,18±4,30 4 23,67 поч. КГ 18,57±4,15 4 22,33 0,683 

ЕГ 26,06±3,13 5 25,33 

Промовлян-ня цифр за 10 с 

кін. КГ 18,92±4,70 4 24,86 0,000 
0,719 0,000 

ЕГ 8,88±5,44 2 61,29 поч. КГ 9,02±5,61 2 62,21 0,910 

ЕГ 34,91±29,91 5 85,68 

Утримання пози “фла-мінго”, с 

кін. КГ 11,29±1,52 3 13,49 0,000 
0,018 0,000 

ЕГ – 3,0 – поч. КГ – 3,0 – – 

ЕГ – 4,8 – 

Загальна оцінка, балів 

кін. КГ – 3,6 – – 
– – 

 

Так, на початку педагогічного експерименту кількість літер, написаних дітьми за 10 се-
кунд, свідчила про незадовільний рівень готовності дітей до навчання у школі. Коефіцієнти 
варіації свідчили про надзвичайно низький рівень готовності кисті руки до писання в окремих 
дітей обидвох груп. Під впливом авторської програми фізичного виховання дошкільнят спо-
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стерігалося значне і достовірне (100,77% при p<0,001) поліпшення цього показника. Оцінка 
зросла з «2» до «4». В умовах застосування традиційної програми фізичного виховання зро-
стання показника було не таким значним (59,80%), проте також достовірним (p<0,001). Оцін-
ка підвищилася з «2» до «3». У результаті, після завершення педагогічного експерименту рі-
вень графологічної готовності дошкільнят контрольної групи суттєво відставав від експери-
ментальної (P<0,001). Очевидно, що це пов’язано з застосуванням великої кількості вправ на 
координацію в авторській програмі занять, які сприяли поліпшенню координованості дітей, у 
тому числі і кистей рук. 

Кількість присідань за 10 с у дітей обох груп відповідала рівню державних вимог і оці-
нювалася на «задовільно». В умовах педагогічного експерименту зросли результати дітей 
обох груп (p<0,001), проте поліпшення в експериментальній групі були більшими, що відо-
бразилося на оцінці. Так, діти експериментальної групи у показнику присідань за 10 с досягли 
відмінної оцінки, тоді як результати дітей контрольної групи було оцінено на «добре». Тобто 
психофізична підготовка дітей до школи за авторською програмою занять відбувалася більш 
повноцінно.  

Із плесканням у долоні упродовж короткого відрізку часу (10 секунд) дошкільнята впо-
ралися більш успішно, ніж з написанням літери «о», оскільки швидкісна сила і спритність ді-
тей за кількістю ударів у долоні оцінювалася на «добре». В умовах застосування авторської 
програми занять з фізичного виховання суттєво й достовірно (p<0,001) поліпшилися показни-
ки спритності і швидкісної сили рук хлопчиків. Оцінка за виконання цієї вправи зросла до 
«відмінно». У контрольній групі зростання показника позначилося тенденцією, що не підтве-
рдилася достовірно. Оцінка з виконання вправи у цій групі дітей не поліпшилася. Відсутність 
суттєвого зростання результатів може пояснюватися відносно високим вихідним рівнем ре-
зультату. Тому, вважаємо, що достовірне переважання показників хлопчиків експеримента-
льної групи наприкінці експерименту (p<0,001) свідчить про переваги авторської програми 
занять у формуванні готовності дошкільнят до навчання у школі. 

Швидкість промовляння цифр за обмежений період часу свідчила про достатній рівень 
готовності 5-річних дошкільнят до початку навчання у школі і оцінювалася на «добре». Хоча 
величини коефіцієнтів варіації свідчили про значні коливання індивідуальних результатів ді-
тей в обидвох групах. Це свідчить про необхідність удосконалення швидкості промовляння в 
окремих дітей для повноцінної підготовки до навчання у школі. Авторська програма занять 
сприяла значному й достовірному (p<0,001) поліпшенню показника хлопчиків експеримента-
льної групи, що знайшло свої відображення і в якісному зростанні рівня – поліпшенні оцінки. 
Зміни, що відбулися в контрольній групі, свідчать про природний характер динаміки збіль-
шення психофізіологічних показників дітей. Тому тестування, проведені наприкінці експери-
менту, довели вищу ефективність (p<0,001) авторської програми занять порівняно з традицій-
ною. 

Здатність до зберігання рівноваги 5-річних хлопчиків на початку педагогічного експе-
рименту оцінювалася невисоко – на «незадовільно». При цьому спостерігалася значна різниця 
в індивідуальних показниках дітей. Хлопчики з низькими рівнями показників потребували 
особливої уваги у розвитку вестибулярної стійкості засобами фізичного виховання. Застосу-
вання авторської програми призвело до суттєвого поліпшення стійкості. Особливо суттєво 
поліпшилися показники в експериментальній групі, що свідчить про те, що засоби карате 
сприяють ефективному розвиткові здатності утримувати позу.  

Динаміка поліпшення психофізичної підготовленості дівчаток (табл.2) була подібною 
до динаміки показників хлопчиків. 

У цілому загальна оцінка психофізичної підготовленості дошкільнят в умовах педагогі-
чного експерименту суттєвіше зросла в експериментальній групі, що свідчить про вищу ефе-
ктивність авторської програми порівняно з традиційною. 

Найбільшими зростанням показників (рис.1) відзначилися діти експериментальної гру-
пи в утриманні пози «фламінго». Це свідчить про позитивний вплив засобів, передбачених 
авторської програмою на рівновагу.  
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Таблиця 2 
Показники психофізичної підготовленості дівчаток   

Показники Ета-
пи 

Гру-
пи 

Х ± σ Оцін-
ка V,% t ЕГ-КГ 

t КГ 
поч-
кін 

t ЕГ 
поч-
кін 

ЕГ 6,62±3,63 2-3 54,78 поч. КГ 5,67±2,94 2 51,80 0,320 

ЕГ 10,95±2,75 4 25,08 

Написання літери “о” 

кін. КГ 7,81±1,75 3 22,46 0,000 
0,002 0,000 

ЕГ 9,76±0,89 3 9,11 поч. 
КГ 9,96±1,16 3 11,64 

0,514 

ЕГ 14,38±1,91 4 13,28 

Присідання за 10 с 

кін. КГ 10,48±1,25 3 11,94 0,000 
0,120 0,000 

ЕГ 18,42±2,52 3 13,70 поч. 
КГ 19,58±4,52 3 23,08 

0,321 

ЕГ 41,48±3,41 5 8,23 

Плескання у долоні за 10 с 

кін. КГ 20,85±7,55 3 7,55 0,000 
0,416 0,000 

ЕГ 16,52±4,18 4 25,29 поч. КГ 16,78±5,02 4 29,91 0,853 

ЕГ 23,86±1,80 5 7,53 

Промовляння цифр за 10 с 

кін. КГ 19,41±4,40 4-5 22,65 0,000 
0,046 0,000 

ЕГ 7,10±5,23 2 73,76 поч. 
КГ 7,93±4,85 2 61,20 

0,572 

ЕГ 20,95±6,63 5 31,64 

Утримання пози "фла-мінго”, с 

кін. КГ 7,48±3,87 2 51,68 0,000 
0,711 0,000 

ЕГ – 2,8 – поч. КГ – 2,8 – – 

ЕГ – 4,6 – 

3агальна оцінка, балів 

кін. 
КГ – 3,0 – 

– 
– – 
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Друге за темпами зростання місце посіли збільшення результатів, продемонстровані у 
плесканні в долоні упродовж 10 секунд та написанні літери «о», що свідчить про суттєві мож-
ливості авторської програми в розвитку спритності рук, зокрема кистей рук. Це, імовірно, по-
зитивно позначиться на оволодінні дітьми письмом. Темпи поліпшення швидкості промов-
ляння цифр за 10 с посіли третє за рейтингом місце в умовах педагогічного експерименту. 
Ймовірно, що вправи на координацію, передбачені в авторській програмі занять, сприяли та-
кож і розвиткові координованості артикуляційних м’язів. 

Таким чином, підводячи підсумки змін психофізіологічних показників дітей в умовах 
педагогічного експерименту, варто зазначити, що достовірне (в усіх, без винятку, вправах) 
зростання показників дітей експериментальної групи призвело до значної переваги в рівні 
підготовленості цих дітей до навчання в школі наприкінці експерименту порівняно з контро-
льною групою. Відтак було підтверджено, що авторська програма занять є більш ефективною 
порівняно з традиційною. Достовірними зростаннями відзначилися результати окремих вправ 
в окремих статевих групах: написання літери «о», присідання на двох ногах за 10 с та утри-
мання пози «фламінго» – у хлопчиків і промовляння цифр за 10 с, а також написання літери 
«о» – у дівчаток. Тому підвищення рівня підготовленості дітей контрольної групи (з 2,9 до 3,3 
бала) було не таким суттєвим, як в експериментальній (з 2,9 до 4,7 бала).  

Висновки.  
1. Вихідний рівень психофізичної підготовленості дошкільнят оцінюється як нижчий 

від середнього (2,9 бала).  
2. В умовах педагогічного експерименту зріс рівень психофізичної підготовленості ді-

тей старшого дошкільного віку в контрольній групі до середнього (до 3,3 бала) і в експериме-
нтальній групі до вищого від середнього (до 4,7 бала). Суттєві розбіжності (p<0,001) у психо-
фізичних показниках дошкільнят контрольної і експериментальної груп у написанні літери 
«о», плесканні у долоні за 10 с, промовляння цифр за 10 с і утриманні пози фламінго у хлоп-
чиків, а також і в присіданні за 10 с – у дівчаток підтвердили вищу ефективність авторської 
програми з пріоритетним застосуванням засобів карате у порівнянні з традиційною. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
С ПРИОРИТЕТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ КАРАТЕ  
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Аннотация. Целью исследования было проверить эффективность авторской программы по физическому 
воспитанию с приоритетным применением карате. Выявлено, что исходный уровень психофизической подготов-
ленности дошкольников оценивается как ниже среднего. В условиях педагогического эксперимента уровень пси-
хофизической подготовленности детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы существенно 
вырос до высшего среднего. Доказано высокую эффективность авторской программы с приоритетным использо-
ванием средств карате сравнению с традиционной. 
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ALTERNATIVE INDICES OF PSYCO-PHYSICAL TRAINING  
FOR CHILDREN UNDER SENIOR SCHOOL AGE STUDIED AT THE GROUNDS  
OF INDIVIDUALL – DESIGNED PE PROGRAM WITH KARATE APPLICATION 

 

Yaroslav VITAS 
 

Lviv State University of Physical Culture 
 

Abstract. The aim of the study was to test the effectiveness of the individually – designed program of physical 
education with a priority of karate training. The initial level of psychophysical training of preschoolchildren rated as below 
average were revealed. At the experiment it was found that the level of psychophysical preparedness preschool children 
experimental group was significantly increased from average to high level. The higher efficiency of authoring program 
(with priority of karate means usage in compare son with traditional was proved). 
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