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Анотація. В статті наведено результати дослідження емоційно-вольових та 

психомоторних якостей юних каратистів. Доведено, що для більшості юних каратистів 

притаманний середній рівень емоційної збудливості, помірна інтенсивність емоцій та їх 

тривалість. Високий показник негативного впливу емоцій майже відсутній. Встановлено, що 

найбільш вираженими психомоторними якостями у юних представників годзю рю карате до є 

швидкісні якості та координованість рухів, реакції  знаходяться на задовільному рівні. 

Ключові слова: карате, емоції, вольові якості, координованість, реакція, швидкісно-силові 

якості. 

 
Постановка проблеми. Успішність змагальної діяльності каратиста багато в чому 

залежить від рівня розвитку психомоторних якостей. Рухова діяльність каратистів є безперервним 
ланцюгом рішення моторно-психологічних завдань. У зв'язку з цим в цьому виді спорту 
пред'являються високі вимоги до рівня інтелектуальних і сенсомоторних якостей і психологічних 
факторів: часу і точності рухових реакцій, оперативності мислення, високої швидкості переробки 
інформації, швидкості перемикання і стійкості уваги, точності просторово-часових характеристик 
рухів [1, 5]. 

Є цілий ряд досліджень, присвячених дослідженню точності і швидкості реагування 
спортсменів єдиноборців (Л. Гільдін, 1973) [1], правильності сприйняття тимчасових інтервалів 
(О. Лаптєв, В. Лавреньов, 1973; О. Хуснутдінов, 1988) [4, 7], диференціювання просторових 
параметрів (Ю.Б. Никифоров 1987; Р.М. Муфтахіна 2011) [5, 6]. У даних роботах було 
встановлено залежність швидкості і точності реагування від тренованості спортсменів, їх 
спортивної кваліфікації і рівня емоційного збудження. Але  ці роботи стосуються в основному 
боксу. Також низка сучасних досліджень присвячена стилям змагальної діяльності, тактичному 
двобою та взаємозв’язку фізичної та психологічної підготовленості каратистів [8, 9, 10, 11, 12] 
Актуальність цього дослідження обумовлена недостатньою вивченістю проблеми провідних 
психомоторних якостей каратистів, їх діагностики. 

Мета дослідження: визначити емоційно-вольові та психомоторні властивості юних 
каратистів 

Результати дослідження. Суб’єктами дослідження були діти, які займаються традиційним 
годзю рю карате до у змішаних вікових групах  Херсонської обласної федерації годзю рю карате 

до, а саме групи спортивних гуртків ЗОШ № 27 та ЗОШ № 32 м. Херсона. Респонденти  були 
поділені на дві групи : група 8-9 років (стаж занять до 2 років) та 10-12 років стаж занять понад 2-х 
років). Кожна група по 10 осіб. Дослідження тривало протягом 2016-2018 років. 

Дослідження емоційної сфери проводилось за тестом характеристик емоційної сфери (за 
Є.Ільїним) [2, 3]. В залежності від відповідей визначається показник емоційної збудливості, 
тривалості емоцій, інтенсивності емоцій та негативного впливу емоцій (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Характеристика емоційної сфери юних каратистів (%) 
    Ознаки 
 
Рівні 
 

Показник 
емоційної 
збудливості 

Показник 
інтенсивності 
емоцій 

Показник 
тривалості 
емоцій 

Показник 
негативного 
впливу 

8-9 10-12 8-9 10-12 8-9 10-12 8-9 10-12 
Низький 10 - 10 10 30 20 10 20 
Середній 60 70 70 60 70 70 80 60 
Високий 30 30 20 30 - 10 10 20 
Низький показник емоційної збудливості був виявлений у 10% юних каратистів віку 8-9 

років і не зустрічається у 10-12 річних каратистів. 
Для більшості спортсменів характерна достатня емоційна збудливість: 60% (8-9 років) і 

70% (10-12) років. Висока емоційна збудливість притаманна 30%, а низька інтенсивність емоцій – 
10% каратистів.  

Середня інтенсивність емоцій характерна для більшості юних каратистів – 60 % (8-9) років 
і 70 % (10-12) років. Висока інтенсивність емоцій зустрічається у 20% 8-9 річних і 30% 10-12 
річних каратистів. 

Досліджуючи тривалість емоцій, було відмічено, що для більшості (70%) юних каратистів 
характерна помірна тривалість емоцій. Низький показник тривалості зустрічається у 30% 
каратистів віку 8-9 років і 20% (10-12 років). Високий показник був виявлений тільки у 10% 
спортсменів 10-12 років. 

Низький показник негативного впливу емоцій спостерігався у 10% (8-9 років) і 20% (10-12 
років) каратистів. Середній показник – у 80% 8-9 річних спортсменів і 60% у більш старших 
каратистів. Високий показник негативного впливу емоцій відмічено у 10% (8-9 років) і 20% (10-12 
років) каратистів. 

Дослідження вольової сфери проводилось за опитувальником щодо самооцінки 
терплячості, завзятості, наполегливості (Є.Ільін, Є.Фещенко) [3]. В залежності від відповідей та 
спостереження визначається рівень тієї чи іншої вольової ознаки юних каратистів (табл. 2).   

Таблиця 2 

Характеристика особливостей вольової сфери юних каратистів (%) 
           Ознаки 
Рівні 
 

Терплячість Завзятість Наполегливість 

8-9 10-12 8-9 10-12 8-9 10-12 

Низький 10 10 10 10 10 10 
Середній 40 30 40 30 40 30 
Високий 50 60 50 60 50 60 

 
Низький рівень терплячості майже не притаманний юним каратистам – зустрічається у 

10%. Достатній рівень терплячості був виявлений у 40% юних спортсменів віку 8-9 років і 30% 
віком 10-12 років. Високий показник терплячості проявився у 50% (8-9 років) і 60% (10-12 років) 
юних каратистів. 

Недостатня завзятість і наполегливість зустрічається тільки у 10% каратистів. Помірний 
рівень завзятості і наполегливості був відмічений у 40% юних спортсменів 8-9 років і 30% – 10-12 
років. Висока завзятість і наполегливість притаманна більшості каратистів: 50% (8-9 років) і 60% 
(10-12) років. 

Оцінюючи психомоторні якості за координованістю, швидкістю удару та реакцією на 

рухомий об’єкт юних каратистів ми отримали наступні результати. 
Тест на координованість представляє собою виконання комбінацій ударів руками і ногами з 

переміщеннями в основних стійках (зв’язка складається з 3-4 ударів і 2-3 переміщень). Тренер 
показує комбінацію два рази в середньому темпі, потім учні повторюють. Тренер рахує кількість 
помилок при виконанні комбінації. Всього комбінацій 10. Потім підраховується загальна кількість 
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помилок і визначається рівень координації: 7 і більше – низький; 4-6 – середній; до 3 помилок – 
високий. 

Таблиця 3  

Координованість юних каратистів (%) 
Рівень 

Каратисти 
Низький Середній Високий 

8-9 років 20 60 20 
10-12 років - 70 30 

Загалом юні каратисти відрізняються достатньо розвиненою координованістю. З часом 
завдяки тренуванням координованість покращується, що доводить відсутність осіб з поганою 
координованістю у більш досвідчених каратистів. Також більш старші каратисти відрізняються 
кращою уважністю і зосередженістю, що також має вплив на запам’ятовування техніки і її 
повторення. 

За допомогою програмного продукту – додатку для мобільних телефонів та смарфонів 
«Speed Punch – швидкість удару» були оцінені показники швидкості удару та різкості. 
Вимірювалась швидкість двох ударів: кідзамі цукі (короткий удар рукою – «джеб») та чокоцукі – 
прямий акцентований сильний удар з кроком протягом раунду тривалістю 60 сек. 

Таблиця 4 

Показники швидкісно-силових якостей верхнього плечового поясу (різкості удару) 
юних каратистів 

Для 8-9 років. Удар чокоцукі 
Ліва рука Права рука 

Максимальне прискорення (різкість) -29.15 
м/с 

Середній показник прискорення (різкості) – 
12.68 м/с 

Швидкість максимальна – 9.4 м/с 
Швидкість середня – 3.8 м/с 

Максимальне прискорення (різкість) -29.15 
м/с 

Середній показник прискорення (різкості) – 
12.83 м/с 

Швидкість максимальна – 10.57 м/с 
Швидкість середня – 4.32 м/с 

Для 10-12 років Удар ойцукі  
Ліва рука Права рука 

Максимальне прискорення (різкість) -
29.15 м/с 

Середній показник  прискорення– 15.69 
м/с 

Швидкість максимальна – 7.45 
Швидкість середня – 4.51 м/с 

Максимальне прискорення (різкість) -29.15 м/с 
Середній показник прискорення – 18.9 м/с 

Швидкість максимальна – 11.74  
Швидкість середня – 5.26 м/с 

Для 8-9 років. Удар кідзамі-цукі 
Ліва рука Права рука 

Максимальне прискорення (різкість) -25.02 
м/с 

Середній показник прискорення (різкості) – 
18.48. м/с 

Швидкість максимальна – 16.36 м/с 
Швидкість середня – 5.34 м/с 

Максимальне прискорення (різкість) -22.81 
м/с 

Середній показник прискорення (різкості) – 
14.38 м/с 

Швидкість максимальна – 15.2 м/с 
Швидкість середня – 4.45 м/с 

Для 10-12 років Удар кідзамі цукі 
Ліва рука Права рука 

Максимальне прискорення (різкість) -
28.58 м/с 

Середній показник  прискорення– 23.72 
м/с 

Швидкість максимальна – 19.21 м/с 
Швидкість середня – 7.98 м/с 

Максимальне прискорення (різкість) -26.41 м/с 
Середній показник прискорення – 13.33 м/с 

Швидкість максимальна – 16.64 м/с 
Швидкість середня – 5.07 м/с 
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Як видно з таблиці 4, юні каратисти відрізняються великою швидкістю удару, як короткого 
так і акцентованого удару з довгим кроком. Згідно даної таблиці швидкість удару юних каратистів 
можна порівняти зі швидкістю ударів боксерів. Так, за матеріалами досліджень Г.О. Джерояна і 
О.П. Топишева [6] надаються такі дані: швидкість удару у майстрів спорту з боксу середня 4-5 м/с 
і 10 м/с максимальна. В нашому дослідженні у 8-9 річних каратистів швидкість удару проявилася 
на середньому рівні: 3-4 м/с (чокоцукі ) і 4-5 м/с (кідзамі цукі). Для 10-12 річних ці показники 
вищі: 4-5 м/с для чокоцукі і 5-7 м/с для кідзамі цукі. Варто відмітити і те, що у більш досвідчених 
юних спортсменів зростає  прискорення і швидкість удару, це пояснюється більш правильними і 
точними рухами, більш кращою координованістю м’язів, вмінням правильно чергувати 
напруження і розслаблення м’язів. 

При виконанні тесту «Реакція на рухомий об’єкт»  спортсмени стають один на проти 
одного. Вихідне положення – ноги на ширині плечей, стопи рівно, руки внизу. Відстань між ними 
60-70 см. (довжина довгого кроку – дзенкусу дачі). За командою тренера один з них здійснює 
атаку (з кроком вперед в дзенкусу дачі атака будь-якою рукою), завдання іншого відійти вбік 
представним кроком на зовні від противника і його руки, а не всередину під іншу атакуючу руку 
(атакують правою – увійти вліво, правий бік супротивника і навпаки) і здійснити блок аге уке 
(верхній відбиваючий блок). Переміщення не в правильну сторону, відсутність реакції або блоку є 
помилкою. Загалом десять атак. Рівень реакції визначається наступним чином: 8-10 правильних 
дій – добра реакція; 5-7 правильних дій – середня; 1-4 правильних дій – незадовільна. 

Таблиця 5 

Показники реакції на рухомий об’єкт юних каратистів % 
вік Незадовільна Середня Добра 
8-9 20 70 10 
10-12 10 70 20 

З даної таблиці ми бачимо, що більшість юних каратистів демонструють непогану реакцію, 
але показник відмінної реакції невеликий. Реакція є важливою психомоторною якістю для такого 
спорту як карате, тому слід приділити більше уваги в тренувальному процесі вправам на розвиток  
реакції.  

Висновки. За результатами дослідження виявлено, що для більшості юних каратистів 
притаманний середній рівень емоційної збудливості, помірна інтенсивність емоцій та їх 
тривалість. Високий показник негативного впливу емоцій майже відсутній. 

Юні каратисти характеризуються сильними вольовими якостями. В них достатньо 
розвинена терплячість, завзятість і наполегливість. З часом занять ці характеристики мають 
тенденцію до покращення. Низький рівень вольових якостей майже відсутній. 

За результатами дослідження виявлено, що найбільш вираженими психомоторними 
якостями у представників годзю рю карате до є швидкісні якості та координованість рухів, реакції 
знаходяться на задовільному рівні. Незадовільні характеристики психомоторних якостей 
притаманні незначної кількості каратистів.  
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EMOTIONAL-VOLITIONAL AND PSYCHOMOTOR SPHERE OF YOUNG KARATE.  
Shalar O., Khomenko V., Dnischenko M.  

Summary. The article presents the results of a study of the emotional-volitional and psychomotor 

qualities of young karatekas. It is proved that for the majority of young karatekas there is an average 

level of emotional excitability, moderate intensity of emotions and their duration. A high indicator of the 

negative impact of emotions is almost absent. It is established that the most pronounced psychomotor 

qualities of the young representatives of karate have speed qualities and coordination of movements, the 

reaction is at a satisfactory level. 

Key words: karate, emotions, volitional qualities, coordination, reaction, speed-strength qualities. 
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