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Життєве 
кредо:

«Цінуй те, що 
маєш, 
але не 

зупиняйся на 
досягнутому!»

Педагогічне 
кредо:

«Натхненна і 
творча 
праця – 

запорука 
успіху»



Тема 

самоосвіти:
Тема 

самоосвіти:

«Формування 
морально-вольових 

якостей у вихованців»

Мета досвіду:
Мета досвіду:

Розглянути особливості розвитку 
морально-вольових якостей 

вихованців під час тренувальних 
занять. Проаналізувати 

взаємозв’язок між заняттями  
спортом та підвищенням рівня 
розвитку морально-вольових 

якостей у вихованців.



Завдання:

Муей Тай – 
це система фізичної і психологічної 

підготовки, 
духовно-етичного виховання дітей, 

підлітків та молоді, 
це шлях удосконалення людини,

досягнення нею певних верховин, 
єдності та гармонії з навколишнім світом.

Муей Тай – 
це система фізичної і психологічної 

підготовки, 
духовно-етичного виховання дітей, 

підлітків та молоді, 
це шлях удосконалення людини,

досягнення нею певних верховин, 
єдності та гармонії з навколишнім світом.

Підвищення рівня 
функціональних 

можливостей 
організму Виховання 

морально-
вольових 
якостей у 

вихованців

Спонукати до 
прояву 

вольових зусиль







Прийоми для виховання 
морально-вольових якостей, 

(формування емоційної стійкості вихованців):
•Мобілізація сили вихованців шляхом різних ввідних у конкретну фізичну вправу.

•Використання в послідовних навчальних двобоях вихованців, які відпочили.

•Створення умов, що максимально наближені до змагань.

•Визначення проміжних завдань.

•Повторення вправ.



1. Мобілізація сили вихованців шляхом 
різних ввідних у конкретну фізичну вправу.

Для підсилення даного 
прийому доцільно 

проводити серію вправ або 
навчальний двобій, даючи 

одному із суперників фору в 
одну, дві, три оцінки 
(декілька балів), що 

стимулює вихованця до дії з 
максимальним напруженням 

сили незалежно від 
досягнутої переваги, тим 
самим найбільш якісно 

проводячи кінцівки двобоїв.



2. Використання в послідовних навчальних 
двобоях вихованців, які відпочили.

Для підвищення активності 
вихованця доцільно проводити 

заміну спаринг-партнера. Це 
виконується декілька разів 
протягом двобою. Постійно 

відбувається загострення 
ситуацій двобою, підвищення 
темпу, активності, швидкості.



3. Створення умов, які максимально 
наближені до змагань.

Усі заплановані завдання на заняттях групи мають виконуватися 
незалежно від обставин та погодних умов, створюючи помірні 
контрольовані труднощі для вихованців: заняття з помірними 
додатковими ускладнюючими умовами, двобій в стані втоми, 

несподіване збільшення часу двобою, "необ'єктивне" суддівство тощо.



4. Визначення проміжних завдань.
Під час застосування цього прийому для досягнення головної 

мети, послідовно, протягом освітнього процесу ставлять 
конкретні завдання, на виконання якого спрямовують зусилля 

вихованця.



5. Повторення вправ.

Перебороти втому допомагає переконання 
щодо необхідності в своїй спроможності 

повністю виконати завдання керівника гуртка 
з тайського боксу. Чим помітнішою стає 

втома, тим більшого значення набувають 
повторення вправ.



Підвищення професійної 
майстерності





Досягнення 
вихованців





Дякую 
за 

увагу!
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