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Вступ. Сучасне суспільство вимагає від почат-
кової школи виховати маленького повноправного 
активного громадянина, здатного розвивати інди-
відуальність і відповідати викликам сьогодення. 
Сучасна педагогіка розглядає особистість як єди-
не ціле, котра існує, проявляється і формується 
в діяльності і спілкуванні. Звідси і найважливі-
ша характеристика особистості – соціальний образ 
людини, усіма своїми проявами пов’язаний з жит-
тям оточуючих його людей, тобто з суспільством. 
Будучи частиною соціуму, людина набуває певно-
го суб’єктивного досвіду, який стає її невід’ємною 
частиною. Зважаючи на сказане, соціалізацію роз-
глядають як процес практичного засвоєння люди-
ною соціальних цінностей, норм, моделей поведін-
ки, прийнятих у суспільстві, і формування індиві-
дуальності [3]. 

Зміни, що нині відбуваються, ставлять перед 
системою освіти якісно нове завдання – форму-
вання соціально активної, самостійної, творчої 
особистості, здатної до самореалізації в соціаль-
но цінних видах діяльності. Початкова школа є не 

єдиним етапом в особистісному смисловому роз-
витку кожної дитини, але фундамент закладаєть-
ся саме в ній. Тому на цьому етапі гостро постає 
питання про активізацію внутрішніх можливостей 
дітей у процесі самовдосконалення [7].

Соціалізація учня реалізується тільки в єднос-
ті навчальної, розвиваючої та виховної діяльності. 
Саме тому виділяють такі напрями розвитку ди-
тини в школі як особистості і суб’єкта діяльності: 
розвиток її інтелекту, емоційної сфери, стійкості 
до стресів, впевненості в собі, позитивного став-
лення до світу і прийняття інших, самостійності, 
самовдосконалення [3].

Проблеми соціалізації особистості розробля-
ються представниками різних наук. Соціоло-
ги розглядають вплив соціалізації на соціальну 
структуру суспільства, систему суспільних від-
носин і підкреслюють, що з її допомогою люди-
на набуває соціальної природи і здатності брати 
участь у соціальному житті. Психологічні дослі-
дження виявляють соціалізуючі функції безпосе-
реднього оточення людини, відмічаючи, що со-
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ціалізація сприяє прийняттю й успадкуванню цін-
ностей, норм, культури суспільства, оволодінню 
необхідними соціальними навичками в різноманіт-
них соціальних взаємодіях. У педагогіці соціалі-
зацію особистості на всіх вікових етапах вивчають 
у двох аспектах: сутність, тенденції та перспекти-
ви соціалізації відносно соціально контрольованої 
її частини – виховання; як процес засвоєння і від-
творення норм суспільства – середовища, що за-
безпечує розвиток і самореалізацію людини про-
тягом усього життя [13].

Результати теоретичних досліджень вказують 
на те, що дослідниками різних сфер розкрито за-
гальнотеоретичні питання, котрі стосуються соціа-
лізації та розвитку психофізичних здібностей шко-
лярів у процесі фізичного виховання та спорту. У 
роботі В. П. Зубанова, Д. В. Ларина, В. Г. Свина-
ренко [4] відображено можливість побудови педа-
гогічної взаємодії на уроці фізичної культури від-
повідно до системи обмежень і можливостей роз-
витку учня, його персоніфікованих особливостей 
і пріоритетів розвитку, якості соціалізації і само-
реалізації. Р. А. Канатовим [6] досліджено педа-
гогічні засоби соціалізації молодших школярів в 
умовах рекреаційно-розвиваючого середовища, а 
Л. Г. Пак [13] розглядає соціалізацію молодших 
школярів в ігровій діяльності.

Багато робіт присвячено пошуку шляхів соці-
алізації та розвитку психофізичних здібностей у 
процесі занять карате. Так, у роботі М. О. Авдє-
єнко, М. С. Монахова [2] визначено понятійні 
процеси соціалізації і самореалізації особистості, 
уточнено робочі визначення «соціалізація учня, 
який займається карате», «самореалізація учня, 
який займається карате»; І. Д. Іващенко [5] ви-
діляє в системі умов і факторів побудови детер-
мінант і моделей авторське визначення «само-
реалізація учня в карате»; А. А. Поповою [14], 
М. І. Хамдамовим [20], В. А. Хиля [21] наведе-
но авторські визначення категорії «соціалізація» в 
конструктах педагогіки фізичної культури і спор-
ту на прикладі карате; визначенням педагогічних 
умов соціалізації особистості в процесі занять ка-
рате займались В. Г. Свинаренко, А. С. Содиков, 
О. Ю.Похоруков [18], А. А. Попова [15]. 

Незважаючи на різноманіття представлених ро-
біт та їх безсумнівну теоретичну і практичну зна-
чущість, завдання психофізичного та соціального 
розвитку молодших школярів в умовах спеціаль-
но організованої позашкільної рухової активності 
є відкритими для теоретичного осмислення та екс-
периментального дослідження.

На нашу думку, одним із перспективних шля-
хів соціалізації дітей молодшого шкільного віку є 
їх залучення до занять у позанавчальний час. Ми 
погоджуємося з думкою Р. А. Канатова [6], що 
учні з їхніми пізнавальними здібностями в такій 

моделі розглядаються як центральна фігура педа-
гогічної системи, як активний компонент цього се-
редовища. Проте, такий підхід до соціалізації має 
бути зорієнтований на формування і розвиток осо-
бистості в навчально-виховному процесі, котрий 
реалізується як цілісний, безперервний і створює 
найбільш сприятливі умови для соціального роз-
витку особистості.

На відміну від школи, позашкільні заклади є 
більш вільними, що сприяє забезпеченню потреб 
особистості у творчій самореалізації, її соціаліза-
ції, включенню в суспільні відносини, входженню 
у широкий світ. Згідно із Законом України «Про 
позашкільну освіту», система позашкільної освіти 
спрямована на розвиток здібностей та обдарувань 
вихованців, учнів і слухачів, задоволення їхніх ін-
тересів, духовних запитів і потреб у професійно-
му визначенні [9].

Особливістю позашкільної освіти є забезпечен-
ня змістовного вільного часу дитини. У ході ре-
алізації програм позашкільних освітніх закладів 
діти формують власну думку, індивідуальне сві-
тосприйняття, отримують практичні навички, не-
обхідні для життя в соціумі, розвивають свою ко-
мунікативну культуру, спілкуються в колекти-
ві однолітків, а отже – навчаються співпраці та 
співтворчості. Процес соціалізації дитини значною 
мірою визначається спілкуванням з однолітками, 
яке складається в малих групах, класах, фор-
мальних і неформальних об’єднаннях [12]. Сис-
тема позашкільної освіти великою мірою забезпе-
чує подібне спілкування. Зазначимо, що соціаль-
не середовище, в якому формується особистість, 
слід розуміти не тільки як оточення, а й як систе-
му можливостей, вимог та очікувань, яка виконує  
конструктивні й диригентські функції у цьому 
процесі [8].

Дослідження виконано відповідно до Зведено-
го плану НДР у сфері фізичної культури і спор-
ту на 2016–2020 рр. за темою 3.1 «Технології 
психологічного супроводу та розвитку суб’єктів 
спортивної діяльності» (номер держреєстрації 
0111U001733).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати 
та розробити модель позашкільних занять карате, 
спрямовану на створення сприятливих умов для 
психофізичного та соціального розвитку дітей мо-
лодшого шкільного віку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та 
узагальнення даних наукової літератури, соціо-
логічні методи (анкетування), педагогічні методи, 
методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження проводили на базах загальноосвіт-
ньої школи ім. О. Довженка № 87 та загально-
освітньої школи І–ІІІ ступенів № 126 м. Києва. 
У дослідженні взяли участь 257 учнів молодших 
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класів. У результаті анкетного опитування обсте-
жених школярів було встановлено, що у 58 хлоп-
чиків і 74 дівчаток спеціально організована рухова 
активність складається винятково із обов’язкових 
уроків фізичної культури, 14 хлопчиків і 14 ді-
вчаток зазначили, що двічі на тиждень займають-
ся фізичними вправами самостійно або з батьками 
(відвідують басейн, тренажерний зал, займаються 
танцями, виконують фізичні вправи на спортив-
них майданчиках), а 67 хлопчиків і 30 дівчаток 
тричі на тиждень відвідують заняття у спортивних 
секціях зі східних єдиноборств.

Дані наукової літератури [1, 10] свідчать про 
те, що у молодшому шкільному віці найвагоміши-
ми інститутами соціалізації є сім’я та школа. Ре-
зультати наших досліджень підтверджують той 
факт, що діти, які зростають у сім’ях з емоцій-
но сприятливими взаємовідносинами, батьки яких 
беруть активну учать у шкільному житті, мають 
більш високі показники соціального розвитку по-
рівняно з дітьми, які виховуються у сім’ях, де 
менше уваги приділяють власним дітям. Слід за-
значити, що нами виявлено взаємозв’язок між са-
мооцінкою школярів та характеристикою батьків-
ської взаємодії. Практично усі діти, самооцінка 
яких неадекватна, зростають у сім’ї, де характер 
спілкування батьків є несприятливим або ж кон-
фліктним. Процес соціалізації дитини значною мі-
рою визначається спілкуванням з однолітками, 
яке складається в малих групах, класах, формаль-
них і неформальних об’єднаннях [12]. 

Результати проведеного нами анкетування вка-
зують на те, що школярі, які займаються у спор-
тивних секціях та фізичними вправами самостій-
но, легко вступають у контакт зі своїми одноклас-
никами, не зазнають труднощів у спілкуванні з 
товаришами. У той самий час серед школярів, які 
відвідують винятково уроки фізичної культури, 
виявлено 48,3 % хлопчиків та 36,5 % дівчаток, які 
мають проблеми у спілкуванні з однолітками.

На особливу увагу заслуговують досліджен-
ня можливостей дітей молодшого шкільного віку 
у формуванні та розвитку соціальних засад жит-
тєдіяльності особистості. Саме в цей період від-
бувається ряд особистісних утворень, необхідних 
для формування соціальної компетентності, а са-
ме: мотивація соціально значущої діяльності, в ме-
жах якої орієнтація на успіх є позитивною осно-
вою для формування соціальної компетентності 
молодшого школяра, оскільки вона спрямована на 
досягнення конструктивних позитивних результа-
тів, що визначає особистісну активність дитини; 
вміння управляти психічними процесами розвитку 
пізнавальної сфери, що створює основу становлен-
ня здатності до довільної регуляції поведінки; діа-
логічність свідомості, критичне ставлення до се-
бе і до інших; дитина стає здатною до адекватної 

самооцінки, а задоволеність собою і досить висо-
ка самооцінка є важливими складовими соціальної 
компетентності [17].

Зазначене підтверджене і результатами наших 
досліджень. Так, вивчення мотивації та морально 
етичної орієнтації учнів молодшого шкільного ві-
ку дало змогу встановити, що внутрішня позиція 
сформована у 39,7 % хлопчиків та 45,9 % дівча-
ток, спеціальна рухова активність яких включає 
лише заняття фізичною культурою в школі. Мо-
тивація до навчальної діяльності сформована у 
51,7 % хлопчиків та 47,3 % дівчаток. Серед ді-
тей, які вказали, що займаються фізичними впра-
вами самостійно, внутрішня позиція сформована 
повною мірою, за даними класного керівника, у 
71,4 % хлопчиків та 78,6 % дівчаток. Серед дітей, 
які займаються у спортивних секціях внутрішня 
позиція сформована у 89,6 % хлопчиків та 90 % 
дівчаток. 

Отримані результати свідчать, що спеціально 
організована рухова активність має значний вплив 
на формування не лише мотивації, а й самооцін-
ки молодших школярів – у 82,1 % хлопчиків та у 
83,3 % дівчаток, які займаються у спортивних сек-
ціях, зафіксована адекватна самооцінка. 

Аналіз проведеного опитування класних керів-
ників дав змогу встановити, що психічний розви-
ток дітей, які окрім обов’язкових уроків фізичної 
культури відвідують заняття у спортивних секці-
ях, є на порядок вищим, ніж у дітей, які мають 
нижчі показники рухової активності. Отримані 
дані підтверджують результати наукових пошу-
ків А. Москаленко, Т. Дорофєєвої [11], а також 
А. А. Попової [16], яка зазначає, що саме занят-
тя спортивними єдиноборствами, зокрема карате, 
сприяють успішній соціалізації особистості молод-
шого школяра, оскільки мають вплив не лише на 
фізичні здібності, а й на психологічні. 

У ході дослідження психофізичного розвитку 
учнів молодшого шкільного віку було використа-
но тести, які характеризують швидкість простої та 
складної рухової реакції, координацію і точність 
рухів. Результати вказують на значні відміннос-
ті між школярами, які мають різний рівень рухо-
вої активності. Так, швидкість простої рухової ре-
акції дітей, які займаються у спортивних секці-
ях, є статистично достовірно (р ≤ 0,05) вищою, 
ніж у тих, які займаються фізичними вправами на 
уроках фізичної культури чи самостійно у поза-
навчальний час. Аналогічні відмінності виявлено 
і під час оцінки складної рухової реакції, коорди-
нації та точності рухів. 

Імовірно, це пов’язано зі специфікою видів 
спорту, якими займаються обстежувані нами ді-
ти, – спортивними єдиноборствами. Відомо, що 
найкращі умови для розвитку складної рухової ре-
акції створюються під час спортивних та рухливих 
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ігор, а також єдиноборств. Діти, які займаються у 
спортивних секціях, краще проявляють уміння по-
стійно утримувати об’єкт у полі зору, визначати 
його просторові і часові переміщення та оператив-
но підбирати адекватні рухи-відповіді.

Отримані результати попередніх досліджень 
було покладено в основу обґрунтування та розроб-
ки моделі позашкільних занять карате, спрямова-
ної на психофізичний та соціальний розвиток ді-
тей молодшого шкільного віку (рис. 1). В основу 
моделі було покладено такі принципи соціаліза-
ції: системності, діяльності, двосторонньої взаємо-
дії, особистої активності та вибірковості. Також 
було застосовано методичні принципи фізичного 
виховання: свідомості і активності, систематичнос-
ті, доступності, індивідуалізації. Доцільність ви-
користання зазначених принципів обґрунтовано у 
наукових роботах [19, 22]. 

Основними етапами впровадження розробленої 
моделі позашкільних занять карате визначено: ор-
ганізаційно-інклюзивний, діяльнісний, контроль-
но-оціночний. Діяльнісний етап передбачає про-
ведення занять карате зі школярами та містить 
програму, спрямовану на психофізичний та соці-
альний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 
Програма включає теоретичну та практичну (за-
гальну, спеціальну, технічну) підготовку, а також 
тестування.

Оцінка ефективності розробленої моделі здій-
снюється на основі таких показників: рівень фі-
зичного розвитку, фізичної підготовленості та ро-
ботоздатності дітей молодшого шкільного віку; рі-

вень розвитку психофізичних якостей (швидкість 
простої та складної рухової реакції, координація і 
точність рухів); рівень соціального розвитку (мо-
тивація і морально-етична орієнтація, психічний 
розвиток – увага, сприйняття, зорова і слухова 
пам’ять).

Висновки. Результати аналізу сучасної науко-
вої літератури та практичного досвіду свідчать, 
що найкращі умови для формування всебічно роз-
виненої особистості молодшого школяра створю-
ються в процесі його включення до спеціально ор-
ганізованої позашкільної рухової активності. На 
основі результатів вивчення психофізичного та со-
ціального розвитку дітей молодшого шкільного ві-
ку встановлено значні відмінності між школяра-
ми, які мають різний рівень рухової активності 
(займаються фізичними вправами лише на уроках 
фізичної культури, додатково займаються у спор-
тивній секції або самостійно виконують фізичні 
вправи у позанавчальний час). Розроблено модель 
позашкільних занять карате, спрямовану на пси-
хофізичний та соціальний розвиток дітей молод-
шого шкільного віку, яка включає мету, завдання, 
принципи, етапи впровадження, програму, крите-
рії ефективності. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у визначенні ефективності запропонованої мо-
делі позашкільних занять карате, спрямованої на 
психофізичний та соціальний розвиток дітей мо-
лодшого шкільного віку.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що від-
сутній будь-який конфлікт інтересів.

Рисунок 1 – Модель позашкільних занять карате, спрямована на психофізичний та соціальний розвиток дітей

Мета – сприяння психофізичному та соціальному розвитку дітей молодшого шкільного віку  
в процесі позашкільних занять карате
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