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6.8. The impact of information technology and Combat horting on the pupils 

and students, cadets  

 

6.8. Вплив інформаційних технологій та бойового хортингу на здоров’я 

учнівської та студентської молоді, курсантів 

 

 

У Концепції охорони здоров’я населення України, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України, в числі першочергових заходів, 

спрямованих на охорону здоров’я, визначено створення умов та залучення 

різних груп населення до активних занять фізичною культурою і спортом.  

У Національній доктрині освіти в Україні, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України, як одну з основних цілей визначено виховання 

здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту.  

Основною метою державної політики України в галузі фізичної культури 

і спорту, за сучасних умов, є зміцнення здоров’я нації як одного з чинників 

національної безпеки країни (матеріали колегії Мінмолодьспорту).  

Найважливішими принципами досягнення цієї мети визначено: 

 визнання пріоритету фізичного і духовного здоров’я людини і 

громадянина над власне спортивними досягненнями (за їх незмінної 

важливості);  

 підвищення ефективності державного регулювання і підтримки в 

галузі фізичної культури і спорту;  

 єдність нормативно-правової бази фізичної культури і спорту на всій 

території України;  

 гарантії рівних прав, реальність можливостей і доступності занять 

фізкультурою і спортом для усіх категорій і груп населення;  

 взаємодія органів влади всіх рівнів та громадських фізкультурно-

спортивних об'єднань, їхня взаємна відповідальність у межах законодавства;  

 визнання самостійності фізкультурно-спортивних об'єднань за 

одночасної поваги останніми компетенції держави.  

Результатом дотримання цих принципів при реалізації державної 

політики має стати ефективне використання можливостей держави для 

оздоровлення нації, виховання молоді, формування здорового способу життя 

населення і забезпечення гідного виступу українських спортсменів на 

найбільших міжнародних змаганнях.  
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У Законі України «Про освіту» одним із основних завдань визначається: 

виховання громадянина-патріота України, забезпечення потреби особистості у 

творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку, 

підготовку підростаючого покоління до професійного самовизначення.  

Одним із дієвих засобів фізичного та морально-етичного виховання дітей 

є бойовий хортинг, який сприяє вихованню особистості з високою 

внутрішньою культурою та гармонійному формуванню фізичного апарату 

дитини. Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України, заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях 

українського народу. Він є багаторічним спеціально організованим процесом 

навчання, всебічного розвитку, морально-етичного виховання й оздоровлення 

дітей і молоді. Основу національного бойового хортингу зараз становить 

державний сектор (групи, секції та відділення бойового хортингу в складі 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, гуртки бойового хортингу в закладах 

освіти, а також секції при міських і муніципальних установах). Бойовий 

хортинг – відображає при цьому всю універсальність соціальних ролей і 

значень такої вимоги (морально-вольове виховання підростаючого покоління, 

соціалізація особистості, зміцнення здоров'я різних категорій людей, 

відновлювально-реабілітаційний складник, формування патріотичних почуттів, 

вдосконалення спортивної майстерності, зростання престижу країни на 

міжнародній арені) [1, c. 5, 8]. 

Мета публікації передбачає цитування законодавчих документів, що 

регламентують питання «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» та «Про затвердження Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року»; розроблення 

запитань для учнівської та студентської молоді, курсантів за темою 

дослідження. 

В іншому Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» одним із основних напрямів розвитку 

інформаційного суспільства в Україні визначено: … надання кожній людині 

можливості для здобуття знань, умінь і навичок з використанням ІКТ під час 

навчання, виховання та професійної підготовки. Щодо розвитку 

загальнодоступної інформаційної інфраструктури: … створення в електронній 

формі архівних, бібліотечних, музейних фондів та інших фондів закладів 

культури, формування відповідних інформаційно-бібліотечних та 

інформаційно-пошукових систем з історії, культури, народної творчості, 

сучасного мистецтва України тощо. Однією з головних умов успішної 

реалізації Основних засад є забезпечення навчання, виховання, професійної 

підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві. Для цього 



349 

необхідно: … вдосконалити навчальні плани, відкрити нові спеціальності з 

новітніх ІКТ, втілити принцип «освіта протягом усього життя»; створити 

системи дистанційного навчання та забезпечити на їх основі ефективне 

впровадження і використання ІКТ на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання; 

забезпечити на відповідному рівні навчальні заклади та наукові установи 

сучасними економічними та ефективними засобами ІКТ і необхідними 

інформаційними ресурсами тощо (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-

16#Text). 

У свою чергу, Кабінет Міністрів України у постанові від 4 листопада 

2020 р. № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2028 року» визначив напрям: «Цифрова трансформація 

сфери фізичної культури і спорту» стратегічна ціль якого: можливість 

подолання наявних викликів у сфері фізичної культури і спорту шляхом 

прийняття цифрових інформаційних рішень 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text). 

Проблемою впливу інформаційних технологій на здоров’я молоді є 

предметом досліджень: В. Бондаровська, Н. Пов’якель «Людина у світі 

інформаційно-комунікаційних технологій», 2005; Н. Євтушенко, 

А. Твердохлєбова «Вплив інформаційних технологій на життя людини», 2005; 

Вакуліч Т.М. Психологічні чинники запобігання Інтернетзалежності підлітків, 

2006; Т. Ісакова «Інтернет–залежність як новий феномен сучасного світу: 

сутність і шляхи подолання», 2011; М. Ожеван, С. Гнатюк «Україна на шляху 

до «розумного суспільства», 2011; А. Єщенко «Вплив інформаційних 

технологій на здоров’я підлітків», 2013; Т. Луц, Б. Топорівський «Вплив 

персональних комп’ютерів на стан здоров'я людини та вимоги до режимів праці 

та відпочинку при роботі з ПК», 2013; В. Кашуба, С. Футорний «Із досвіду 

використання інформаційних технологій у процесі занять фізичним вихованням 

різних груп населення», 2015; Alla Khatko, Zoia Dikhtiarenko, Eduard 

Yeromenko, Andrii Lytvynenko «Use in Google Fit Combat Horting to control the 

physical activity of students, students, cadets, servicemen, security personnel», 2020. 

У свою чергу, вплив бойового хортингу на здоров’я учнівської та 

студентської молоді, курсантів досліджено: З. Діхтяренко, І. Данилюк, Н. Скляр 

«Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-

оздоровчої роботи на прикладі педагогічного досвіду роботи НВК№ 24 (на 

засадах хортингу)», 2015; Е. Єрьоменко «Засади формування цінностей 

здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу», 2016; 

В. Єрьоменко, Е. Єрьоменко «Стоматологічне здоров’я дітей та молоді як 

чинник спортивних успіхів у бойовому хортингу», 2017; Е. Єрьоменко 

«Медико-біологічні та морфофункціональні особливості бойового хортингу у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text
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процесі виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів», 2017; 

С. Присяжнюк, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко, В. Єрьоменко «Бойовий хортинг 

як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності студентів закладів 

вищої освіти ІТ-технологій», 2018; В. Чаплигін, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко, 

Т. Короткова «Бойовий хортинг та здоров’я людини у системі 

інтердисциплінарних досліджень», 2018; З. Діхтяренко, Т. Короткова «Прояви 

ознак психофізіології стресу та особливості його впливу на організм учнів, 

студентів і курсантів, що займаються хортингом», 2019; Е. Єрьоменко 

«Виховання фізичної культури та основ здоров‘я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом», 2019; Е. Єрьоменко «Значимість цінностей фізичної 

культури та основ здоров‘я для студентів і курсантів, які займаються бойовим 

хортингом», 2019; Е. Єрьоменко «Формування фізичної культури та цінностей 

здорового способу життя студентської молоді як передумова спортивних 

успіхів у бойовому хортингу», 2019; І. Малинський, З. Діхтяренко, В. Чаплигін, 

В. Хоменко, С. Коцюба «Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику 

психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів», 2020; 

Т. Федорченко, Е. Єрьоменко, В. Єрьоменко «Бойовий хортинг і методика 

проведення занять в умовах здоров’язберігальної педагогіки», 2020; Zoia 

Dikhtiarenko, Eduard Yeromenko, Larysa Pustoliakova «Combat horting: prevention 

of injuries and harm to life and health of pupils, students, cadets during training», 

2020; В. Єрьоменко, І. Ільницький, Е. Єрьоменко «Медико-біологічні, 

психолого-педагогічні та соціокультурні аспекти здоров’я спортсменів 

бойового хортингу», 2021. 

Таким чином, під час дистанційного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, закладах 

вищої освіти, дана тема є актуальною, але потребує вирішення різних 

суперечностей, що склалися в освітньому середовищі, а саме: 

 Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» та частковою / повною відсутністю в 

особистому користуванні молодою особистістю в дома на відповідному рівні 

сучасними ефективними засобами ІКТ, необхідними інформаційними 

ресурсами тощо; 

 постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року» та недостатньою 

розробленістю фахівцями теоретико-методичних рекомендацій, постулатів 

щодо збереження та зміцнення здоров’я в учнівської та студентської молоді, 

курсантів під час дистанційного навчання у різних закладах освіти;  

 об’єктивними потребами сучасного суспільства у всебічно розвиненій 

молодій особистості (учнівська та студентська молодь, курсанти), яка здатна 
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успішно навчатися дистанційно та недостатньою розробленістю теоретико-

методичних аспектів щодо вирішення даного питання для освітнього 

навчального середовища тощо. 

Актуальність теми дослідження з переліченими фактами дають 

можливість зробити висновки, що дана наукова публікація направлена на 

впровадження результатів НДР у заклади середньої та вищої освіти [1-10].  

А, отже, наукове дослідження «Вплив інформаційних технологій та 

бойового хортингу на здоров’я учнівської та студентської молоді, курсантів» 

виконується згідно науково-дослідних робіт:  

1) Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки 

та реабілітації Університету державної фіскальної служби України на 2017-2020 

роки за темою «Національний вид спорту хортинг як засіб фізичного виховання 

студентів» (державний реєстраційний номер 0118U001989);  

2) Інститут проблем виховання НАПН України на 2020-2022 роки за 

загальними темами: «Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-

світоглядної конфронтації» (індивід. тема: «Військово-патріотичне виховання 

молодших підлітків у процесі занять бойовим хортингом» (державний 

реєстраційний номер 0120U100443). 

Отже, в Університеті державної фіскальної служби України (УДФСУ) та 

у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця (НМУ) – 

непростий період студентсько-курсантського життя (2019-2020 н.р. та 2020-

2021 н.р.) та викладання професорсько-викладацьким складом, який перейшов 

на дистанційну форму викладання-навчання, як і всі навчальні заклади України.  

Так, перед професорсько-викладацьким складом ННІ СФБПР УДФСУ та 

кафедри фізичного виховання і здоров’я в НМУ були поставлені загальні 

завдання, які спрямовані на зменшення навантаження студентів у 

психологічному та розумовому (сидячи за комп’ютерами) плані й разом із тим, 

дистанційно – збільшенню рухової активності, яка дає можливість отримати 

заряд енергії та бадьорості в умовах підвищеної гіподинамії. Всі ці дії повинні 

позитивним чином відображатися на самопочутті студентів, які завдяки 

регулярним заняттям сприятимуть покращенню стану їх здоров’я. 

Враховуючи той факт, що сучасні цифрові технології розвиваються дуже 

стрімко – це сприяло досить ефективному дистанційному керуванню 

здобувачами вищої освіти на парах із навчальної дисципліни «Фізичне 

виховання». Завдяки сучасним ефективним засобам ІКТ (відео, презентації, 

слайди тощо) можливе гарне забезпечення занять фізичного виховання та 

фізичної культури у дистанційних умовах для учнівської та студентської 

молоді, курсантів. 
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Таким чином, професорсько-викладацьким складом кафедри НМУ були 

розроблені презентації комплексів фізичних вправ для розвитку фізичних 

якостей студентів 1-3 курсів, тести, відео заняття, презентації лекцій тощо. Вся 

інформація існує на сайті НМУ. 

У свою чергу, професорсько-викладацьким склад ННІ спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації УДФСУ під час всесвітньої 

пандемії COVID 19 навчання з усіх навчальних предметів проходило 

дистанційно в Moodle (безкоштовна, відкрита навчальна платформа, яка 

призначена для об’єднання педагогів і учнів, викладачів і студентів, 

адміністраторів у одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення 

персоналізованого навчального середовища у 2019 р. офіційно зареєстровано 

понад 229 країн світу, що користуються Moodle).  

Фахівці, які викладають навчальну дисципліну «Фізичне виховання» 

змогли дистанційно навчати студентів через Moodle (офіційна навчальна 

платформа для всіх користувачів УДФСУ), викладаючи та завантажуючи 

систематично на навчальну платформу: лекції, відео, презентації, списки 

рекомендованої літератури, глосарії (відповідно до виду рухової активності), 

запитання для самоконтролю тощо. Окрім цього, студенти мали змогу при 

потребі задавати запитання викладачам, вести діалог, завантажувати власні 

роботи для перевірки та оцінювання педагогом, а також ознайомитися з: 

робочою програмою навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної 

форми навчання за галузями знань, методичними рекомендаціями для 

проведення практичних занять з елементами єдиноборства «Хортинг», 

методичними рекомендаціями до проведення практичних занять з елементами 

спортивних ігор та іншими методичними розробками [2]. 

Отже, на основі викладеної офіційної інформації, щодо дистанційного 

навчання в двох вищих навчальних закладах авторами публікації було 

розроблено запитання для анкет учнівській (майбутніх першокурсників) та 

студентській молоді, курсантів різних спеціальностей, які вивчають навчальну 

дисципліну «Фізичне виховання» на загальну тему: «Вплив інформаційних 

технологій та бойового хортингу на здоров’я учнівської та студентської молоді, 

курсантів». 

Запитання, визначення рівнів і варіанти відповідей у анкетах подаємо 

в таблицях 1, 2. 
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Таблиця 1: «Вплив інформаційних технологій на здоров’я учнівської 

та студентської молоді, курсантів» (автор: Зоя Діхтяренко) 

 

Запитання 

 

 

Варіанти відповідей 

 

Рівні 

1. Чи потрібно користуватися сучасними 

інформаційними технологіями під час 

дистанційного навчання? 

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

2. Чи потрібно систематично удосконалювати 

власні знання та вміння щодо вивчення 

можливостей інформаційних технологій під час 

дистанційного навчання? 

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

3. Як Ви вважаєте, чи впливають інформаційні 

технології під час дистанційного навчання на 

погіршення самопочуття? 

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

4. Скільки днів на тиждень Ви працюєте за 

комп’ютером? 

4-5 дні високий 

6 днів середній 

7 днів низький 

5. Скільки годин на тиждень Ви працюєте за 

комп’ютером? 

20-30 годин високий 

31-40 годин середній 

понад 41 годину низький 

6. Як Ви себе почуваєте після роботи за 

комп’ютером? 

гарне самопочуття, 

настрій 

високий 

втомлююся, 

самопочуття та 

настрій 

погіршується 

середній 

дуже втомлююся, 

самопочуття та 

настрій поганий 

низький 

7. Виберіть, в яких основних напрямках інформаційних технологій Ви 

працюєте найчастіше? 

 

□ цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з 

використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу 

швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження 

даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування; 

□ сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, 

об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання 

інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та 

оперативності і зниження трудомісткості ходу використання 

інформаційного ресурсу; 

□ сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, 

об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, 

обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології 

призначені для зниження трудомісткості процесів використання 

інформаційних ресурсів; 

□ сукупність методів, засобів, прийомів, що забезпечують пошук, збирання, 

зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації між людьми. У 

вузькому значенні – це сукупність методів засобів, прийомів пошуку, 

зберігання, опрацювання, подання і передавання графічної, текстової, 

 

 

високий  

(4 штуки) 

 

 

середній 

(3 штуки) 

 

 

низький  

(1-2 штуки) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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цифрової, аудіо і відеоінформації на основі електронних засобів 

комп’ютерної техніки і зв’язку 

8. Виберіть, які для Вас під час дистанційного навчання педагоги 

застосовують інноваційні технології навчання? 

 

□ проблемно-пошукова технологія; 

□ ігрові технології; 

□ технологія колективної та групової діяльності; 

□ проектна технологія; 

□ інформаційні технології 

високий  

(4-5 штуки) 

середній 

(3 штуки) 

низький  

(1-2 штуки) 

9. Виберіть, які для Вас застосовуються під час дистанційного навчання 

інформаційні технології? 

 

□ технології представлення освітньої інформації; 

□ технології зберігання та оброблення освітньої інформації; 

□ технології передачі освітньої інформації; 

□ технології взаємодії між суб’єктами навчального процесу; 

□ технології контролю і оцінювання навчальних досягнень слухачів 

високий  

(4-5 штуки) 

середній 

(3 штуки) 

низький  

(1-2 штуки) 

10. Як Ви вважаєте, ефективність інформаційних технологій визначається:  

□ розвитком особистості (розвиток творчого мислення; формування 

інформаційної культури); 

□ реалізація соціального замовлення (підготовка особистості засобами 

інформаційних технологій до самостійної пізнавальної діяльності); 

□ мотивація навчально-виховного процесу (підвищення якості та 

ефективності процесу навчання; активізації пізнавальної діяльності) 

високий  

(3 штуки) 

середній 

(2 штуки) 

низький  

(1 штука) 

 

Таблиця 2: «Вплив бойового хортингу на здоров’я учнівської та студентської 

молоді, курсантів» (автор: Зоя Діхтяренко) 

 

Запитання Варіанти відповідей Рівні 

1. Виберіть, яким видом занять з 

фізичного виховання Ви 

займаєтеся в УДФС України? 

 

□ спортивні ігри (футбол, волейбол, 

баскетбол); □ настільний теніс; 

□ атлетична гімнастика; □ фітнес; 

□ легка атлетика; □ єдиноборства 

(вказати); □ загальна фізична 

підготовка; □ інший варіант 

високий 

важко відповісти середній 

ніякий низький 

2. Чи відчуваєте Ви втому під час 

дистанційного навчання? Якщо 

так, то через скільки годин 

навчання за комп’ютером? 

ніколи не відчуваю втоми високий 

інколи відчуваю втому середній 

через 1-2 години; через 3-4 години; 

через 5-6 годин 

низький 

3. Як Ви вважаєте, чи позитивно 

впливає бойовий хортинг 

(єдиноборство) на Ваше здоров’я 

під час дистанційного навчання? 

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

4. Яким розділом змагань з 

бойового хортингу Вам 

подобається найбільше 

тренуватися для відновлення 

□ «Рукопашна сутичка»; □ «Борцівська 

сутичка», □ «Самозахист», □ «Форма» 

високий 

важко відповісти середній 
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Вашого самопочуття під час 

дистанційного навчання?  

ніяким низький 

5. Як Ви себе відчуваєте після 

заняття (тренування) з бойового 

хортингу під час дистанційного 

навчання?  

□ розслаблююся; □ зникає втома; 

□ відчуваю задоволення; □ зникає стрес 

високий 

□ ще відчуваю розумову та фізичну 

втому 

середній 

□ стаю напруженим;  

□ стаю роздратованим 

низький 

6. Як Ви вважаєте, чи потрібно 

займатися бойовим хортингом для 

збереження та зміцнення Вашого 

здоров’я під час дистанційного 

навчання? 

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

7. На Вашу думку, скільки хвилин 

потрібно займатися (тренуватися) 

бойовим хортингом під час 

дистанційного навчання? 

понад 80 хв. високий 

80 хв. середній 

до 60 хв. низький 

8. На Вашу думку, скільки днів на 

тиждень потрібно займатися 

(тренуватися) бойовим хортингом 

під час дистанційного навчання? 

три-чотири рази високий 

два рази середній 

один раз низький 

9. На Вашу думку, під час 

дистанційного навчання, як Вам 

було дистанційно та індивідуально 

тренуватися від тренера й друзів 

бойовим хортингом, 

використовуючи інформаційні 

технології? 

□ комфортно, □ сподобалося, 

□ відчуваю задоволення, □ так не 

хочеться надалі тренуватися 

високий 

□ важко відповісти, □ інколи 

з’являється лінь, □ контроль 

дистанційно і це добре  

середній 

□ так хочеться надалі тренуватися низький 

10. Чи плануєте Ви з тренером-

викладачем приймати участь у 

змаганнях з бойового хортингу 

після дистанційного навчання? 

так високий 

важко відповісти середній 

ні низький 

 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Авторами зроблено припущення, що на сьогодні під час дистанційного 

навчання користуючись щодня інформаційними технологіями, учнівська та 

студентська молодь, курсанти повинні систематично підтримувати рухову 

активність. Заняття з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

професорсько-викладацьким складом кафедри НМУ і ННІ спеціальної фізичної 

і бойової підготовки та реабілітації УДФСУ розроблені так, щоб збільшити 

рухову активність здобувачів вищої освіти. Але, цієї кількості годин не 

достатньо для молодої людини, яка навчається дистанційно. Тому, 

індивідуальні дистанційні заняття бойовим хортингом позитивно впливають на 

здоров’я молоді. Адже, дотримання достатньої щоденної рухової активності 
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завдяки бойовому хортингу – позитивний настрій, задоволення від навчально-

тренувального процесу, збереження та зміцнення здоров’я тощо.  

2. Одними з основних завдань у розвитку бойового хортингу є: 

забезпечення громадянам України рівних можливостей займатися бойовим 

хортингом; поліпшення якості процесу фізичного виховання і освіти населення, 

особливо дітей та молоді; формування у населення, особливо у дітей та 

підлітків, стійкого інтересу і потреби в регулярних заняттях бойовим 

хортингом, підвищення рівня освіченості в галузі фізичної культури, спорту і 

здорового способу життя [1, с. 10]. 

3. Розроблені З. Діхтяренко запитання, визначення рівнів і варіанти 

відповідей у анкетах, які подано в таблицях 1, 2 (результати опитувань: 

наступна публікація – перспективи подальших пошуків) свідчать про 

актуальність теми дослідження: «Вплив інформаційних технологій та бойового 

хортингу на здоров’я учнівської та студентської молоді, курсантів»під час 

дистанційного навчання. 
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6.7. Zoia Dikhtiarenko, Tetiana Fedorchenko, Tetiana Hrek. Regulatory and legal 

support for the development of Combat horting in educational institutions. 

The scientific work «Regulatory and legal support for the development of Combat 

horting in educational institutions» partially describes the results of experimental 

research, which included a theoretical part (recalculation of regulations, legislation 

governing the development of Combat horting in educational institutions) and 

practical – the development of questionnaires for students, cadets about combat 

horting with answer options and corresponding levels.  

 

6.8. Zoia Dikhtiarenko, Yuriy Shcerbina, Larysa Pustoliakova. The impact of 

information technology and Combat horting on the pupils and students, cadets. 

The authors of the scientific publication investigated the impact of information 

technology and Combat horting on the pupils and students, cadets, which is timely 

and effective during distance learning. Emphasis is placed on the developed classes 

on the subject «Physical Education» by the teaching staff of the department of the 

National Medical University named after O. O. Bogomolets and the Educational and 

scientific institute of special physical and combat training and rehabilitation 

University of the State Fiscal Service of Ukraine. They help to increase motor 

activity in applicants for higher education (for 1-3 courses), distance learning. The 

questions, level definitions and answer options in the questionnaires, which are 

presented in tables 1, 2, are developed. 
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