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Секція 1.
«Актуальні підходи до фізичного виховання населення»
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МОЖЛИВОСТІ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
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УСПІШНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ
Єрьоменко Едуард,
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Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь;
Кукушкін Костянтин,
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Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Вступ. За останні роки в державній політиці України в сфері виховання відбулися
істотні зміни щодо оцінки місця і ролі патріотичного виховання. Потребу у військовопатріотичному вихованні особистості визначено в нормативно-правових актах Уряду
України, інших актах законодавства. Так, в Стратегії національно-патріотичного
виховання, затвердженою Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286,
зазначено, що в Україні національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних
напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку національної свідомості на
основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність,
гідність), формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів
України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські
справи, готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної
цілісності України, сповідування європейських цінностей.
Військово-патріотичне виховання є важливим засобом громадянської освіти.
Утвердження поваги до державної мови, піднесення її престижу серед громадян є
важливим аспектом формування й розвитку особистості та основою військовопатріотичного виховання.
Актуальність військово-патріотичного виховання громадян зумовлюється
необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними викликами, що стоять
перед Україною і вимагають постійного вдосконалення військово-патріотичного
виховання [8, с. 606-607].
Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України. Це
високе і відповідальне призначення. Його створенням на початку ХХІ століття можна
вважати час впровадження у 2008 році в Україні та за кордоном засновником всього
українського хортингу Е. Єрьоменком нової для спортивного співтовариства,
придуманої ним назви «Хортинг», правил змагань та системи підготовки спортсменів,
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які до цього часу в світі не застосовувалися. Зараз бойовий хортинг працює в допомогу
підвищення функціональної підготовки співробітників правоохоронних органів, а
також курсантів і студентів спеціалізованих відомчих закладів вищої освіти [1-12]. З
початкових класів починають інтенсивно тренуватися в гуртках «Бойовий хортинг» учні
початкових, а вже з десяти років – виступають на змаганнях різного рівня.
Отже, можливості бойового хортингу щодо формування військово-патріотичного
виховання старшокласників – успішних особистостей є на сьогодні актуальним
дослідженням, і, таким чином, спортсменам під час дистанційного навчання [4].
Аналіз останніх публікацій [5-12] дає можливість констатувати факт, що дане
наукове дослідження потрібно проводити, а отримані результати експериментів
оприлюднювати у публікаціях в Україні та за кордоном.
Таким чином, конкретизовано мету публікації – це можливості бойового хортингу
щодо формування військово-патріотичного виховання старшокласників – успішних
особистостей.
Матеріал і методи дослідження. Щоб вирішити мету публікації нами
використано методи дослідження: вибір і теоретичний аналіз літературних джерел за
темою дослідження, синтез актуальних публікацій.
Зв’язок роботи з науковими темами. Отже, вибір і теоретичний аналіз
літературних джерел за темою дослідження, синтез актуальних публікацій дають
можливість зробити висновок, що наше дослідження актуальне та направлене на
впровадження результатів НДР у заклади середньої та вищої освіти [1-12]. А, отже,
наукове дослідження виконується згідно науково-дослідних робіт: 1) ННІ СФБПР УДФС
України на 2017-2020 роки за темою «Національний вид спорту хортинг як засіб
фізичного виховання студентів» (державний реєстраційний номер 0118U001989); на
2021-2026 роки «Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі
занять фізичною культурою і спортом» (державний реєстраційний номер
0121U113261); 2) Інститут проблем виховання НАПН України на 2020-2022 роки за
загальною темою: «Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейносвітоглядної конфронтації» (державний реєстраційний номер 0120U100443).
Результати дослідження та їх обговорення.
Військово-патріотичне виховання набуває характеру системної і цілеспрямованої
діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів
освіти, організацій громадянського суспільства, громадян з формування у людини і
громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй
Українській державі.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї
зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства,
формування патріотизму та утвердження національних цінностей.
Реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2017– 2020 роки здійснюється відповідно до плану, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743. Планом передбачено ряд
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заходів, головними виконавцями якого є центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, Національна академія педагогічних наук
України, громадські об’єднання.
Зокрема Українському інституту національної пам’яті та Міністерству культури
України доручено у 2018 році розробити рекомендації для державних органів влади
щодо здійснення перейменувань юридичних осіб, які перебувають у сфері їх
управління, назви яких містять елементи символіки, пов’язаної з колоніальним
минулим, на честь учасників українського визвольного руху, Української революції
1917–1921 років, воєн, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, а також в антитерористичній операції.
Міністерству освіти і науки України разом з Національною академією педагогічних
наук України доручено у 2018–2020 роках передбачити під час підготовки законів
України у сфері освіти окремих статей про державницьке, громадянське, національнопатріотичне, правове, екологічне виховання. Міністерству оборони України,
Міністерству освіти і науки України та Міністерству молоді та спорту України у 2018 році
розробити і сформувати нові стандарти військово-прикладних професій, які
відповідатимуть вимогам часу, соціально-економічному і політичному устрою сучасної
України, обласним, Київській міській державній адміністрації у 2017–2020 роках
доручено розробити та затвердити обласні програми з національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2018–2021 роки відповідно до ціннісних орієнтирів та
індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015
року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016–2020 роки».
Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України,
Міністерству оборони України та Міністерству культури України у 2018–2020 роках
доручено проводити в навчальних закладах Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству
молоді та спорту України та Міністерству внутрішніх справ України у 2018–2020 роках
доручено надавати організаційно-методичну допомогу громадським об’єднанням
військово-патріотичного спрямування у проведенні військово-історичних фестивалів,
військово-патріотичних зборів, реконструкцій воєнно-історичних подій, військовопатріотичних ігор та військово-спортивних таборів для молоді.
Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України та
Міністерству освіти і науки України у 2017–2020 роках доручено надавати допомогу
загальноосвітнім навчальним і позашкільним навчальним закладам в організації та
проведенні навчально-польових зборів та інших організаційно-масових заходів
військово-патріотичного спрямування, обласним, Київській міській державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування.
Міністерству культури України, Міністерству освіти і науки України та
Українському інституту національної пам’яті у 2018–2020 роках доручено сприяти
організації реекспозицій в музеях України та музеях при навчальних закладах
краєзнавчого, етнографічного та історичного профілю з метою посилення їх
національно-патріотичного впливу через представлення інформації про 608
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український визвольний рух XX століття, Героїв Небесної Сотні, проведення
антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у
зміцнення обороноздатності держави.
Міністерству культури України, іншим центральним органам виконавчої влади,
обласним, Київській міській державним адміністраціям у 2017–2020 роках доручено
оновити фонди бібліотек національно-патріотичною літературою про мовно-культурну
самобутність українського народу і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну
цілісність держави.
Міністерству інформаційної політики України, Міністерству оборони України,
Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби
України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Українському
інституту національної пам’яті, Державній архівній службі України, обласним, Київській
міській державним адміністраціям у 2017–2020 роках доручено поширити соціальну
рекламу, спрямовану на консолідацію суспільства навколо захисту України,
популяризацію військової служби, утвердження спадкоємності традицій борців за
незалежність України, донесення достовірної інформації про роль Збройних Сил, інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України, у забезпеченні миру і
стабільності в Україні.
Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Адміністрації
Державної прикордонної служби України, іншим центральним органам виконавчої
влади у 2018–2020 роках доручено налагодити військово-шефську співпрацю
навчальних закладів з військовими частинами, вищими військовими навчальними
закладами щодо надання допомоги в організації проведення заходів національнопатріотичного спрямування на базі музеїв, територій військових містечок, кімнат
бойової слави, обласним, Київській міській державним адміністраціям у 2018–2020
роках доручено підтримувати та розвивати на регіональному рівні національні види
спорту, посилити співпрацю з військовими комісаріатами щодо підготовки молоді до
збройного захисту держави, організовувати проведення навчально-польових зборів на
базі військових частин, профорієнтаційної роботи.
Міністерству молоді та спорту України у 2018–2020 роках доручено надавати
фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства відповідно до Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12
жовтня 2011 року № 1049, на реалізацію проектів, заходів національно-патріотичного
виховання, спрямованих на:
- формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді; популяризацію національної духовно-культурної
спадщини;
- підвищення рівня знань про видатних особистостей українського
державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і
територіальну цілісність України;
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Секція 1.
«Актуальні підходи до фізичного виховання населення»

-

-

ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932–1933
років і масових голодів 1921–1923 і 1946–1947 років, депортації кримськотатарського народу;
збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких
спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту
незалежності та територіальної цілісності України; підготовку громадських
активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») [8, с. 607-608].
Висновки:
Перераховано проекти, заходи національно-патріотичного виховання, що
спрямовані на формування і розвиток у молоді таких важливих соціально-значущих
якостей, як громадянська зрілість, любов до Батьківщини, відповідальність, почуття
обов’язку, вірність національним традиціям, прагнення до збереження і зміцнення
історичних і культурних цінностей, що призведе до зростання її активності у
вирішенні найважливіших проблем життєдіяльності суспільства.
Мета військово-патріотичного виховання старшокласників засобами бойового
хортингу – розвиток в особистості спортсмена бойового хортингу високої
соціальної активності, громадянської відповідальності, моральності, духовності,
становлення особистості, що володіє позитивними цінностями і якостями,
здатними проявити і реалізувати їх в суспільно-творчому процесі в інтересах
Батьківщини [6, с. 278].
Визначена мета публікації: це можливості бойового хортингу щодо формування
військово-патріотичного виховання старшокласників – успішних особистостей –
була досягнута. Наступна тема публікації – розроблення тестів із рівнями знань
спортсменів гуртка «Бойовий хортинг» про формування військово-патріотичного
виховання старшокласників – успішних особистостей, що відобразить перспективи
подальших досліджень та підтвердить актуальність і своєчасність обраної теми.
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