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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Карате – це вид східного єдиноборства, а також система самозахисту без 

зброї, яка загартовує організм, розвиває пам'ять, уважність, покращує 

концентрацію, навчає самодисципліні та підвищує рівень фізичного розвитку.  

Спортсмен, який починає займатися карате, вливається в різновіковий 

колектив, де вчиться спілкуванню і взаємоповаги. Спортсмени займаються 

разом з іншими дітьми під керівництвом керівника гуртка, постійно 

самовдосконалюючись. Вони допомагають один одному опановувати нові 

прийоми, отримувати нові знання і добиватися поставлених цілей в спарингах 

та інших спортивних заходах. І, як результат, спортсмени стають впевненими, 

долають страх перед труднощами, звикають до дисципліни, з повагою 

ставляться до дітей, людей старших за віком та осіб  з інвалідністю. 

На сьогодні одним із показників рівня гуманізації суспільства є ступінь 

включення у соціум осіб з інвалідністю та їх подальша соціальна адаптація. У 

зв’язку зі стійкою тенденцією збільшення кількості осіб з інвалідністю в 

Україні виникає проблема їх соціалізації. Найважливішими в системі заходів 

соціального захисту (а саме соціалізації, адаптації, інтеграції та реабілітації) 

людей з інвалідністю є активні форми рухової активності і заняття спортом, в 
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тому числі фізичною активністю з елементами карате. Активні фізкультурно-

оздоровчі та спортивні заняття з елементами карате дозволяють краще володіти 

своїм тілом, відновлюють психічну рівновагу, повертають відчуття впевненості 

в собі, дають нові можливості самообслуговування і, в підсумку, повернення до 

активного життя.  

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю впровадження 

інклюзивного навчально-тренувального процесу для осіб з інвалідністю в 

карате у закладах позашкільної освіти. Специфіка навчальної програми полягає 

у впровадженні спільного навчально-тренувального процесу дітей з вадами 

розвитку та тих, що не мають вад розвитку.  

Програма створена на основі навчальної програми Карате WKF для 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2014 рік). 

Навчальна програма реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного 

напряму і спрямована на дітей віком від 14 до 18 років. Програма початкового 

рівня, розрахована на 2 роки навчання, на 144 години на рік: 2 заняття в 

тиждень по 2 години.  

Мета програми – формування культури здоров’я дітей засобами карате, 

запроваджуючи інклюзивний підхід до побудови навчально-тренувального 

процесу. 

Основні завдання програми: 

забезпечення всебічного розвитку дітей, реалізація їх спортивних 

здібностей; 

отримання навичок здорового способу життя засобами фізичної культури 

і спорту; 

надання рівних умов і можливостей для навчально-тренувальних занять з 

карате дітям з інвалідністю та здоровим дітям; 

залучення дітей з інвалідністю (з ураженнями опорно-рухового апарату та 

вадами розумового розвитку) до занять фізичною культурою та спортом;  

створення необхідних умов для соціалізації, реабілітації та інтеграції їх у 

суспільство. 

Програма першого року навчання спрямована на фізкультурно-

реабілітаційну підготовку, яка характеризується використанням засобів 

фізичної культури в системі фізкультурно-оздоровчих заходів по відновленню 

здоров’я або окремих функцій, втрачених або знижених внаслідок захворювань 

або травм. Основними завданнями першого року навчання є покращення рівня 

здоров’я та фізичного розвитку вихованців, формування мотивації до занять 

спортом, знайомство з базовими елементами карате та підготовка до занять 

карате як адаптивним видом спорту. Отримані знання перевіряються методом 

поточного контролю. 

Програма другого року навчання спрямована на початкову підготовку та 

охоплює перші роки занять у спортивній секції. Основними завданнями на 

цьому етапі є: покращення рівня здоров’я спортсменів, збільшення рівня 

фізичного розвитку, розвиток фізичних якостей, вміння працювати в групі та 

прислуховуватися до вказівок тренера, вивчення базових елементів техніки 

карате. Під час навчання можуть використовуватись різноманітні методи та 
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засоби, елементи різних видів спорту та рухливих ігор, корегуючих вправ з 

програм реабілітації. Формами контролю за результативністю навчання є 

виконання нормативів, контрольних вправ та участь у залікових змаганнях. 

До занять допускаються діти, які не мають медичних протипоказань. Для 

зарахування осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та 

вадами розумового розвитку в секцію з карате необхідно надати медичну 

довідку про стан здоров'я від лікаря-педіатра, лікаря з лікувальної фізкультури і 

спортивної медицини, а також з метою виключення патологічних відхилень з 

боку серцево-судинної системи та визначення максимального рівня фізичного 

навантаження необхідно провести ЕКГ-дослідження (кардіограму). Важливо 

надати індивідуальну програму реабілітації (ІПР) із зазначенням дозволу на 

заняття спортом (карате). 

Методи навчання – словесні, наочні, практичні, активні, які сприяють 

створенню позитивного емоційного клімату в групі і формуванню стійкого 

інтересу до занять карате. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу в 

гуртку є індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення 

матеріалу. 

 

Початковий рівень, перший рік навчання  

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

теоретичних 

 

практичних 

 

усього 

Вступ 2 - 2 

Розділ 1. Доступний інклюзивний 

спорт для дорослих та дітей 
4 14 18 

Розділ 2. Поняття психології та 

етикету в карате. Дихальні практики. 
4 4 8 

2.1. Психологія спілкування 2 2 4 

2.2. Етикет в карате 2 - 2 

2.3. Практика управління диханням в 

карате. 

- 2 2 

Розділ 3. Загальна та спеціальна 

фізична підготовка в карате 
4 38 42 

3.1. Загальна фізична підготовка 

(ЗФП) 

2 24 26 

3.2. Спеціальна фізична підготовка 

(СФП) 

2 14 16 

Розділ 4. Бойові стійки та 

переміщення в карате 
6 14 20 

4.1. Бойова стійка в карате 2 6 8 

4.2. Техніка переміщень в карате 4 8 12 
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Розділ 5. Захисні дії в карате 8 18 26 

5.1. Техніка захисту від ударів руками 4 9 13 

5.2. Техніка захисту від ударів ногами 4 9 13 

Розділ 6. Атакуючі дії в карате 8 18 26 

6.1. Техніка виконання ударів руками 4 9 13 

6.2. Техніка виконання ударів ногами 4 9 13 

Підсумок  - 2 2 

Разом  34 110 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (2 год.) 

Знайомство з карате як з видом спорту. Термінологія карате. Техніка 

безпеки на заняттях по карате. 

 

Розділ 1. Доступний інклюзивний спорт для дорослих та дітей 

(18 год.) 

Теоретична частина. Особливості навчально-виховного процесу в 

умовах інклюзивного підходу. Поширення інформації про засади інклюзивного 

навчання серед батьків (законних представників) дітей з метою формування 

позитивного до них ставлення.  

Практична частина. Створення позитивного мікроклімату у секції, 

формування активного міжособистісного спілкування дітей з інвалідністю з 

іншими дітьми. Проведення заходів спрямованих на формування дружнього та 

неупередженого ставлення до дітей з інвалідністю (майстер-класи, тренінги і 

т.д.). 

 

Розділ 2. Поняття психології та етикету в карате. Дихальні 

практики. (8 год.) 

2.1. Психологія спілкування (4 год.) 

Теоретична частина. Люди з інвалідністю – особливості спілкування. 

Покращення рівня навиків спілкування та роботи з людьми з інвалідністю. 

Комунікативно-психологічні особливості взаємодії здорових людей з людьми з 

інвалідністю.  

Практична частина. Встановлення нових контактів, розширення кола 

знайомств. Знайомство дітей в групі (рольові ігри). Правила спілкування з 

дітьми з інвалідністю, знайомство з їх психологічними особливостями. 

Подолання бар’єрів в спілкуванні за допомогою психологічних тренінгів. 

Навчання слухати та чути тренера.  

2.2 Етикет в карате (2 год.) 

Теоретична частина. Етикет в бойових мистецтвах, а саме в карате. 

Етикет додзьо. Правила поводження (поведінки) на тренуваннях з карате.  

2.3. Практика управління диханням в карате (2 год.) 

Практична частина. Види дихання. Повне - ко-кю (повільний і повний 
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вдих, повний видих.). Ібуки (дихання з напругою всіх м'язів, вдих – носом, 

видих ротом). Нагаре (швидкий вдих носом з підняттям долонь рук до грудей і 

повільний видих через рот з опусканням долонь вниз). 

 

Розділ 3. Загальна та спеціальна фізична підготовка в карате (42 год.) 

3.1. Загальна фізична підготовка (26 год.)  

Теоретична частина. Класифікація основних рухових якостей. 

Механізми оздоровчого впливу занять карате та розвиток рухових якостей.  

Практична частина. Фізична підготовка вихованців. Вивчення 

розвиваючих вправ. Розвиток сили. Розвиток витривалості. Розвиток гнучкості. 

Розвиток координації. Розвиток швидкості.  

3.2. Спеціальна фізична підготовка (16 год.)  

Теоретична частина. Розвиток рухових якостей, можливостей органів і 

функціональних систем, котрі безпосередньо визначають досягнення у різних 

програмах карате. Вибір спортивної спеціалізації в карате.  

Практична частина. Поліпшення нервово-м'язової координації. 

Вдосконалення здатності витримувати специфічні навантаження і ефективно 

відновлюватися після них. Розвиток рухових якостей у відповідності з 

вимогами, зумовленими специфікою конкретного виду програми змагань в 

карате. Ката. Кіхон. Куміте. 

 

Розділ 4. Бойові стійки та переміщення в карате (20 год.) 

4.1. Бойова стійка в карате (8 год.)  

Теоретична частина. Стандартні положення тіла та стійки в карате. 

Стійки (кіхон, ката). Стійки (куміте). 

Практична частина. Ознайомлення з основними стійками: хейсоку-дачі, 

мусубі-дачі, хейко-дачі, дзенкуцу-дачі, кокуцу-дачі, кіба-дачі, шико-дачі, джуі-

камає.  

4.2. Техніка переміщень в карате (12 год.)  

Теоретична частина. Переходи в кіхоні та ката. Зміна стійки в куміте. 

Практична частина. Перехід з хейсоку-дачі в мусубі-дачі; з хейко-дачі в 

дзенкуцу-дачі, кокуцу-дачі, кіба-дачі, шико-дачі. Інші варіанти переходу зі 

стійки в стійку. «Розножка» в куміте. Довга/коротка стійка в куміте. Перенос 

центру ваги тіла в куміте.  

 

Розділ 5. Захисні дії в карате (26 год.) 

5.1. Техніка захисту від ударів руками (13 год.) 

Теоретична частина. Види блоків від ударів руками в карате. Техніка їх 

виконання. Варіанти застосування різних блоків.  

Практична частина. Захист голови від прямого удару рукою: аге-уке 

(верхній блок). Захист тулуба від прямого удару рукою: сото-уке, уче-уке 

(середні блоки).  

5.2. Техніка захисту від ударів ногами (13 год.) 

Теоретична частина. Види блоків від ударів ногами в карате. Техніка їх 

виконання. Варіанти застосування різних блоків. 
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Практична частина. Захист тулуба від прямого удару ногою: гедан-барай 

(нижній блок). Захист тулуба від бокового удару рукою: шуто-уке (середній 

блок).  

 

Розділ 6. Атакуючі дії в карате (26 год.) 

6.1. Техніка виконання ударів руками (13 год.) 

Теоретична частина. Цукі – удари руками. Рівні ударів руками в карате 

(дзьодан, чудан, гедан). Техніка їх виконання. Різновиди ударів: прямі, бокові, 

зверху, знизу.  

Практична частина. Прямий удар кулаком одноіменної руки – ой-цукі; 

прямий удар кулаком різноіменної руки – гьяку-цукі. Бічний удар – ура-кен.  

6.2. Техніка виконання ударів ногами (13 год.) 

Теоретична частина. Гері – удари ногами. Рівні ударів ногами в карате 

(дзьодан, чудан). Техніка їх виконання. Різновиди ударів: прямі (вперед, назад, 

всторону), бокові (стопою збоку – зовні всередину, стопою збоку – зсередини 

назовні).  

Практична частина. Удар ногою вперед – мая-гері; удар ногою в сторону 

– йоко-гері; удар ногою назад – уширо-гері; удар ногою збоку (зовні всередину) 

– маваши-гері; удар ногою збоку (зсередини назовні) – ура-маваши-гері.  

 

Підсумок (2 год.) 

Підбиття підсумків. Контроль вивченого матеріалу.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- термінологію, що використовується при проведенні тренувань з карате; 

- правила етикету карате; 

- назви стійок; 

- назви блоків від ударів руками та ногами; 

- назви ударів руками та ногами; 

- види програм в карате; 

- особливості інклюзивного навчально-тренувального процесу;  

- своєрідність спілкування спортсменів в інклюзивних групах; 

- способи подолання бар’єрів на шляху підвищення рівня фізичного 

розвитку та соціалізації всіх спортсменів, а не тільки спортсменів з 

інвалідністю. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- виконувати нормативи вправ ЗФП; 

- індивідуально підібрані вправи необхідні для СФП; 

- техніки дихання та їх застосування; 

- захищатися від ударів руками та ногами; 

- виконувати атакуючі удари руками та ногами; 

- розвивати комунікативні та соціальні навички; 
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- взаємодіяти зі здоровими дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх; 

- створювати рівні умови для навчально-тренувальних занять в карате; 

- створювати позитивний мікроклімат серед спортсменів в групі. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- участі у різноманітних заходах, які допоможуть їм опанувати вміння, 

необхідні для успішного самостійного життя у суспільстві; 

- підвищення ступеня участі спортсменів у тренувальному процесі й 

одночасне зменшення рівня їх ізольованості; 

- дотримання правил безпеки під час проведення тренувань та виконання 

спортивних вправ; 

- виконання технічних елементів самостійно та під час роботи партнером. 

 

Початковий рівень, другий рік навчання  

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

теоретичних 

 

практичних 

 

усього 

Вступ 4 - 4 

Розділ 1. Загальна та спеціальна 

фізична підготовка в карате 
6 40 46 

1.1. Загальна фізична підготовка 

(ЗФП) 

2 15 17 

1.2. Спеціальна фізична підготовка 

(СФП) 

4 25 29 

Розділ 2. Психологічна підготовка 4 10 14 

2.1. Психологічна карта спортсмена-

каратиста 

2 - 2 

2.2. Тренінги, тестування, рольові ігри 2 10 12 

Розділ 3. Ката, кіхон 10 50 60 

Кіхон 4 20 24 

Ката групи хейан 6 30 36 

Розділ 4. Контрольні нормативи - 4 4 

Розділ 5. Змагальна діяльність 2 12 14 

Підсумок  - 2 2 

Разом  26 118 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (4 год.) 

Знайомство з історією зародження та розвитку карате та пара-карате в світі та в 

Україні. Правила безпеки під час занять. Форма одягу. 
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Розділ 1. Загальна та спеціальна фізична підготовка в карате (46 год.) 

1.1. Загальна фізична підготовка (36 год.)  

Теоретична частина. Значення фізичної підготовки для спортсмена.   

Практична частина. Виконання загальнорозвиваючих вправ.   

1.2. Спеціальна фізична підготовка (20 год.)  

Теоретична частина. Значення спеціальної фізичної підготовки для 

виступів на змаганнях в розділі «Ката». 

Практична частина. Спеціальні фізичні вправи на розвиток фізичних 

якостей: сили, швидкості, витривалості, координації, спритності. 

 

Розділ 2. Психологічна підготовка (14 год.) 

2.1. Психологічна карта спортсмена-каратиста (2 год.) 

Теоретична частина. Психограма карате та психологічний профіль 

спортсмена.  

2.2. Тренінги, тестування, рольові ігри (12 год.) 

Теоретична частина. Контроль психологічної підготовленості 

вихованців.    

Практична частина. Психодіагностичні методики для вихованців з 

різним рівнем здоров’я та сприйняття.  

 

Розділ 3. Ката (60 год.) 

3.1. Кіхон (24 год.) 

Теоретична частина. Вивчення і засвоєння техніки без реального 

суперника.    

Практична частина. Засвоєння базової техніки кіхону. На місці. З 

пересуваннями. З різними стійками і комбінаціями, з різними направленнями та 

траєкторіями.  

3.2. Ката групи хейан (36 год.) 

Теоретична частина. Різновиди ката: хейан-шодан, хейан-нідан, хейан-

сандан.    

Практична частина. Відпрацювання ката групи хейан. 

 

 Розділ 4. Контрольні нормативи (4 год.) 

Практична частина. Здача контрольних нормативів: піднімання тулуба в 

сід 1 хв., разів; стрибок у довжину з місця, см; біг на 60 м, сек; нахил тулуба 

вперед з положення сидячи, см. 

 

Розділ 5. Змагальна діяльність (14 год.) 

Теоретична частина. Перший досвід змагальної практики в карате. 

Розділи змагань. Предстартові стани. 

Практична частина. Ознайомлення з правилами змагань. Організація та 

проведення змагань між вихованцями в розділі «Ката». 

 

Підсумок (2 год.) 

Підбиття підсумків. Контроль вивченого матеріалу.  
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти  

- термінологію, що використовується при проведенні тренувань з карате; 

- правила етикету карате; 

- назви комбінацій в кіхоні, назви ката; 

- види програм в карте  

- шляхи ефективної соціалізації дітей з інвалідністю за допомогою карате. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- виконувати нормативи вправ ЗФП та СФП; 

- виконувати нормативи кіхону для рівня початківців; 

- виконувати перші три ката початкового рівня; 

- різнобічно розвивати та реалізовувати свої спортивні здібності; 

- розвивати здатність до емпатії, тактовної взаємодії, чуйності та 

толерантності щодо однолітків з інвалідністю, сприяти формуванню ставлення 

до них, як до рівноправних членів колективу; 

- взаємодіяти з іншими дітьми, підтримуючи когнітивний, фізичний, 

мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей з інвалідністю; 

- демонструвати відповідні моделі поведінки дітям з інвалідністю і 

мотивувати їх до цілеспрямованого використання нових знань та вмінь. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- забезпечення повноцінної участі в житті суспільства, успішної 

самореалізації в спорті, зокрема в карате; 

- дотримання правил безпеки під час проведення тренувань та виконання 

спортивних вправ; 

- виконання технічних елементів самостійно та під час роботи партнером; 

- участь у змаганнях з карате. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

Найменування обладнання Кількість (шт.) 

Мати-татамі для занять карате 1 шт. 

Медболи різної ваги 5 шт. 

Маківари 5 шт. 

Лапи 5 шт. 

Гімнастична стінка 1 шт. 

Фантоми 2 шт. 

Манекен 1 шт. 

Гума 5 шт. 

Фішки 5 шт. 

Скакалки Індивідуальні 
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