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РОЗДІЛ 1. 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

ДОПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ, КУРСАНТІВ І ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ПРАЦІВНИКІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР  

ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
 

 

УДК 796.817:159.947-027.556.817 
Діхтяренко Зоя, 

Єрьоменко Едуард 

Університет ДФС України 

 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ТА ЗНАЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ СПОРТСМЕНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. В статті актуалізується проблема виховання патріотизму та значення 

патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів бойового хортингу молодшого шкільного 

віку. Звернено увагу, що основними державними інституціями, які забезпечують питання 

формування та реалізації державної політики у сфері патріотичного виховання молоді є 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, 

Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Інститут проблем 

виховання Національної академії педагогічних наук України та інші. Автори презентують 

спортивне патріотично-виховне свято «Ми діти української землі», мета якого – виховання 

патріотичних цінностей у спортсменів бойового хортингу молодшого шкільного віку. Завдання: 

навчати молодших школярів виховувати в собі патріотичні цінності через перевтілення у героїв 

казки та виконання певної ролі на святі; формувати у дітей 6–10 років вміння та навички добре 

себе поводити, гарно виконувати ролі, декламувати вірші, співати, танцювати та дружньо грати 

в естафети, вболівати за команду; виховувати: патріотичні цінності (любов до батьків, рідної 

мови та Батьківщини; повагу до захисників України, до державної символіки; почуття власної 

гідності та відповідальності за виконання патріотичних обов’язків; турботу про збереження та 

розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів; готовності боротися за волю, честь і славу 

України тощо); розвивати бажання вивчати історію, звичаї та традиції українського народу 

(співати українські пісні, читати вірші тощо). 

Ключові слова: бойовий хортинг, виховання патріотизму, патріотичні цінності, любов до 

Батьківщини, повага до захисників, державна символіка, совість, людяність, почуття власної 

гідності, державна політика, презентація свята. 

 

Актуальність теми. Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після 

Революції гідності, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління 

почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі для зміцнення країни, активної 

громадянської позиції тощо. Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини 

осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 

відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти 

єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в 

суспільстві [7]. 

Формування соціально-активної особистості у поєднанні з фізичним розвитком є важливою 

умовою підготовки до життя у сучасному суспільстві. Особливого значення набуває це 

положення у системі навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку, що відзначено у 

значній кількості законодавчих актів: Державний стандарт початкової загальної освіти, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012‒2021 р.р., Національна доктрина 

розвитку освіти України в XX столітті, Концепція національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2015‒2019 рр., Концепція національного виховання [6]. Основними державними 

інституціями, що забезпечують питання формування та реалізації державної політики у сфері 

патріотичного виховання молоді є Міністерство освіти та науки України, Міністерство 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Рада національної безпеки і оборони України, 
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Міністерство оборони України, Інститут проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України та інші [11]. 

На сьогодні значну увагу патріотичному вихованню надано в наукових працях 

Т. Врублевської, В. Кременя, В. Матещука, В. Постового, В. Раєвської та ін. Проблеми 

патріотизму, національних цінностей та особливостей їх формування в учнівської молоді 

різного віку відображено в працях І. Звєрєвої, В. Коваля, О. Литовченко, А. Москальової, 

П. Онищука, Р. Петронговського та ін. Наукову цінність представляють роботи сучасних 

психологів, які в своїх працях розкривали поняття „патріотизм“: І. Баранова, І. Бех, 

А. Богуш, М. Боришевський, В. Котирло, М. Рожкова, Ю. Трофімов, О. Чебикін та ін.. У 

наукових працях (З. Діхтяренко, Е. Єрьоменка, В. Зелений, М. Зубалія, В. Івашковський, 

Г. Коломоєць, К. Кукушкін, О. Остапенко, М. Тимчик та ін.) звертається увага на певні 

питання патріотичного виховання у процесі занять бойовим хортингом. Починаючи з 

античності питання про виховання патріотизму піднімалися письменниками, філософами, 

політичними та іншими діячами. Багатьма вченими поняття „патріотизм“ розглядається як 

складова національної свідомості (І. Бех, М. Боришевський, Б. Кобзар, В. Кузь, 

Д. Тхоржевський, Р. Осипець, К. Чорна, П. Щербань та ін.) [2‒5; 8‒11]. 

Патріотизм – це здатність і потреба особистості у відтворенні соціально-культурного 

досвіду даної спільноти (народності, національності) в системі розвитку загальнолюдської 

культури, на рівні особистісного утворення – це складна інтегративна моральна якість 

особи, яка містить емоційно-чуттєвий, інтелектуальний і діяльнісний компоненти [1]. 

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є 

становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, 

готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування 

духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. 

Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, 

культурних основ розвитку українського суспільства та держави. Мета патріотичного 

виховання конкретизується через систему виховних завдань: утвердження в свідомості й 

почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та 

історичного минулого України… [7, с. 5; 10, с. 15]. 

Звернемо увагу на той факт, що в українській педагогіці епохи Відродження приділялася 

достатня увага вихованню патріотизму як стрижневої якості майбутніх козаків. Молодь на 

Січі виховувалася на демократичних засадах. Найвищими якостями при цьому вважалися 

патріотизм, готовність віддати життя за волю та свободу України, чесність, самодисципліна, 

взаємоповага. У духовному житті молоді козацька педагогіка відводила особливу роль 

таким патріотичним цінностям, як любов до батьків, рідної мови, шанобливому ставленні до 

батьківщини, непохитній вірності ідеям, принципам народної моралі, духовності; 

відстоюванню повної свободи й незалежності особистості, народу, держави; турботі про 

розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів; готовності боротися за волю, честь і 

славу України. Найвищою якісною характеристикою козака була духовність, яка має 

самобутню систему цінностей. Їй притаманні цілісність і гармонійність, віра, надія, любов 

до Батьківщини свого родоводу, повага до загальнолюдських здобутків, єдності добра, краси 

та істини. Відомий історіограф Д. Дорошенко зазначав: „...козаччина – ідеал українського 

народу, ...козак ... – це ідеал вільної людини, борця за громадське добро, за волю рідного 

краю“ [4, с. 1–2]. 

Таким чином, перелічені історичні факти підтверджують основну мету бойового 

хортингу – охоплення оздоровчим рухом всі версти населення України від маленьких дітей 

до людей літнього віку, популяризація і підвищення ролі фізичної культури та спорту, 

патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, 

відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності, 

патріотизму та любові до своєї Батьківщини. Безперечно фундаментом є багатовікові 

традиції, що передавалися з роду в рід, від покоління у покоління від часів сарматів до 

Київської Русі, а далі до запорозьких козаків. Бойовий хортинг в Україні є важливою 

складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та 

духовного виховання молоді, відродження та розвинення українських бойових традицій, 
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зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 

людини шляхом залучення її до участі у спортивних змаганнях, оздоровчих таборах, 

навчально-тренувальних семінарах та інших заходах фізкультурно-оздоровчого 

спрямування [2; 3, с. 52–78; 5, с. 11]. 

Мета статті – розкрити сучасні теоретичні засади виховання патріотичних цінностей у 

спортсменів бойового хортингу молодшого шкільного віку через представлення 

спортивного патріотично-виховного свята „Ми діти української землі“! 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма 

загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу 

іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого й здійснення 

системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – 

формування нового українця, що діє на основі національних і європейських цінностей: 

повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадсько-

політичному житті країни; повага до прав людини; верховенство права; толерантне 

ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних 

і національно-мовних особливостей; рівність всіх перед законом; готовність захищати 

суверенітет і територіальну цілісність України [12; 14; 16]. 

У методичних рекомендаціях щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах написано, що основною метою даного процесу є: 

зміцнення здоров’я та всебічна фізична підготовка учнів, виховання морально-етичних 

якостей особистості та патріотичне виховання учнів на оздоровчих і культурних традиціях 

українського народу, формування постави, розвиток якостей: швидкості, спритності й 

координації рухів, вивчення спеціальних підготовчих вправ бойового хортингу, вивчення 

основних стійок і технік, методів переміщення в стійках і виконання початкових форм 

(комплексів) бойового хортингу тощо[17; 18]. Упродовж усього навчально-оздоровчого 

процесу вчитель має постійно проводити виховні заходи, бесіди з учнями, у яких необхідно 

постійно звертати увагу на те, що бойовий хортинг започатковано на культурних традиціях 

українського народу [7, с. 4, 29–30]. 

У заходах щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

чітко визначено, що педагогам потрібно розробляти сценарії свят, впроваджувати виховні 

проекти з національно-патріотичної тематики; використовувати на заняттях фізичної 

культури українські народні ігри, зокрема, «Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» й ін. 

На основі вище описаного у національно-патріотичному вихованні, яке 

здійснюватиметься за новою Концепцією констатуємо, що в цілому важливим є формування 

засобами змісту навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються ціннісним 

ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва. З 

огляду на це рекомендуємо: 

по-перше, виокремити як один із найголовніших напрямів виховної роботи, національно-

патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш 

важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, 

державних символів – Герба, Прапора, Гімну України; 

по-друге, необхідно виховувати в учнівській молоді національну самосвідомість, 

налаштованість на осмислення моральних і культурних цінностей історії, систему вчинків, 

які мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності;  

по-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та 

популяризацію історії українського козацтва, збереження та пропаганду історико-культурної 

спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, 

формування готовності до захисту Вітчизни;  

по-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є 

виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та 

послуговування нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне 

середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України;  

по-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати 

співчуття, бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.  
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Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка передбачає 

забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання 

дітей у процесі навчання та в позакласної діяльності [7]. 

Висновки. Побудова громадянського суспільства, інтеграція в світове та європейське 

співтовариство передбачають виховання в учнів, починаючи з молодшого шкільного віку, 

національно свідомого, високоосвіченого, толерантного громадянина-патріота. У молодшому 

шкільному віці відбувається формування основних моральних цінностей – людяності, гідності, 

справедливості, толерантності, відповідальності та співчуття, що визначають ставлення до 

людей і сприяють єдності країни, миру та злагоді в Україні [13; 15; 16]. Отже, впровадження до 

організації виховної діяльності сучасних підходів і механізмів, спрямованих на формування 

національно-патріотичної свідомості особистості через патріотичні цінності (любов до батьків, 

рідної мови, шанобливому ставленні до батьківщини, непохитній вірності ідеям, принципам 

народної моралі, духовності; відстоюванню повної свободи й незалежності особистості, народу, 

держави; турботі про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів; готовності боротися за 

волю, честь і славу України тощо) має значення для усвідомлення спортсменами бойового 

хортингу молодшого шкільного віку цих цінностей, віри в духовні сили та майбутнє країни й 

виховання справжніх патріотів [1]. 

Перспективи подальших розвідок будуть пов’язані з дослідженням через психолого-

педагогічні та методичні джерела патріотичні цінності, які потрібно виховувати в 

молодшому шкільному віці у процесі занять бойовим хортингом. 

Як приклад, одним із кроків виховання патріотичних цінностей у спортсменів бойового 

хортингу шкільного віку є презентація спортивного патріотично-виховного свята «Ми діти 

української землі»! 

Спортивне патріотично-виховне свято «Ми діти української землі»! 

Мета: виховання патріотичних цінностей у спортсменів бойового хортингу молодшого 

шкільного віку. 

Завдання: 

1. Навчати молодших школярів виховувати в собі патріотичні цінності через 

перевтілення у героїв казки та виконання певної ролі на святі. 

2. Формувати у дітей 6–10 років життя вміння та навички добре себе поводити, гарно 

виконувати ролі, декламувати вірші, співати, танцювати та дружньо грати в естафети, 

вболівати за команду.  

3. Виховувати: патріотичні цінності (любов до батьків, рідної мови та Батьківщини; 

повагу до захисників Вітчизни, до державної символіки; почуття власної гідності та 

відповідальності за виконання патріотичних обов’язків; турботу про збереження та розвиток 

національних традицій, звичаїв і обрядів; готовності боротися за волю, честь і славу України 

тощо).  

4. Розвивати бажання вивчати історію, звичаї та традиції українського народу (співати 

українські пісні, читати вірші тощо). 

Обладнання: святково прибрана зала; сцена прикрашена українською національною 

символікою, українськими рушниками, мультимедійний проектор, магнітофон, 2–3 мішки, 

10 баскетбольних м’ячів, 2 футбольних м’ячі, 8 обручів, емблеми бойового хортингу, 

книжки (українські народні казки, українські казки сучасних авторів). 

Склад учасників: ведуча – старшокласниця в українському вбранні, віночку; ведучий – 

старшокласник у козацьких шароварах, вишиванці, у чоботях, із шаблею; 20–25 дітей в 

українському національному одязі, класний керівник, журі. 

Місце проведення: актова зала. 

Хід свята 

(Присутні дивляться слайди, на яких зображено краєвиди українського краю, які 

відображають красу батьківської землі. Звучить легка музика, що супроводжує показ). 

Ведуча: „Козачата“ (О. Яворська). 

Ми – маленькі козачата, 

Станем справжніми людьми, 

Ми співаєм рідну пісню, 
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Україну любим ми. 

Україна – наша мати, 

І про неї вільний спів. 

Ми – веселі козачата, 

Ми – нащадки козаків! 

Ми шануєм рідне слово, 

В ньому вірність і краса. 

Ми – маленькі козачата, 

Наша пісня не згаса! 

Хай злітає наша пісня, 

Наче чайка, в небеса. 

В ній – ясна душа народу, 

В ній – надія і краса. 

Ведучий: У кожної людини є велика Батьківщина – країна, де вона народилася. Наша 

держава називається Україною. Вона має славну та давню історію, прекрасну мову й високу 

культуру. Святою для кожної людини є земля, де вона зробила свій перший крок, вимовила 

перше слово, почула мамину колискову пісню, а потім народну пісню, вперше пішла 

стежкою до школи. 

(Діти виконують танець і співають українську пісню „Червона калина“. Слова та 

музика Н. Май). 

Ведуча: Батьківщина починається з батька та матінки, з оселі, де вперше побачили світ, з 

мови, якою розмовляють ваші батьки. 

„Рідна мова“ (Л. Забашта). 

Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово, 

У барвінки зодягайся, моє щире слово. 

Колосися житом в полі, піснею в оселі, 

Щоб зростали наші діти мудрі і веселі. 

Щоб на все життя з тобою ми запам’ятали, 

Як з колиски дорогої мовоньку кохали. 

Ведучий: Ми – нащадки українських козаків. Бойовий хортинг – національний 

професійно-прикладний вид спорту України. Його засновано в м. Києві в 2008 році 

Е. Єрьоменком (багаторазовий чемпіон світу і Європи з єдиноборств, майстер спорту 

України міжнародного класу, Заслужений тренер України, учений, дослідник, ветеран 

спецназу Збройних Сил України, учасник бойових дій). Поняття «бойовий хортинг» 

походить від назви відомого в світі славетного острова Хортиця, де була розташована 

Запорозька Січ, яка відіграла прогресивну роль у історії українського народу. Система 

підготовки, виховання характеру в найжорстокіших рукопашних сутичках, у яких 

дозволялася вся можлива техніка самооборони, вдосконалення майстерності та надбання 

змагального духу запорозьких козаків лягли в основу бойового хортингу як виду спорту. У 

наші дні слово «Хортиця» асоціюється з лицарством і самопожертвою, відвагою та 

вихованням могутніх і вольових чоловіків. Саме тому спортивне єдиноборство бойовий 

хортинг символічно назване на честь місця проведення всіх прадавніх козацьких сутичок, 

відкритого майдану, живого кола з козаків – «хорту», в який вони збиралися для виявлення 

найсильніших, і на честь найбільшого острова на Дніпрі «Хортиця» – сакрального центру та 

місця народження козацької доблесті Запорозької Січі. 

Ведуча: Сучасний бойовий хортинг – це не копія чогось іншого, а еталон самобутньої 

спортивної та бойової техніки. Водночас, бойовий хортинг став тим середовищем, в якому 

продовжила своє життя козача військова традиція, пов’язана з верховою їздою, умінням 

вести сутичку холодною та вогнепальною зброєю. Опорою для сучасного бойового хортингу 

стала українська вітчизняна традиція кулачних боїв, які були надзвичайно популярні у 

Київській Русі, а далі з появою козацтва – традиція Війська Запорозького та славетної 

Запорозької Січі. Майже кожен чоловік у той час брав участь у стінках і був бійцем-

кулачником. В Європі широкої народної традиції кулачних боїв ніколи не існувало. Лише в 

окремих країнах були популярні в народі сутички борців і кулачні бої, але винятково, як 
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видовище під час свята. Якщо десь і готувалися бійці для показу і розваг, то заняття 

одноборствами завжди залишалося справою професіоналів, а не народу. 

Сучасний бойовий хортинг ділиться на два різновиди – аматорський та професійний. 

Українці – унікальна бойова нація. Наші спортсмени – світові лідери практично в усіх 

видах контактних єдиноборств (бокс, усі загальновизнані види боротьби, кікбоксинг, інші 

контактні види єдиноборств і бойових мистецтв). Українська земля народила світові 

видатних чемпіонів неперевершеного рівня. Далеко не усі народи мають такий природний 

хист до ведення сутички, і не всі спортсмени інших країн витримують рівень психологічної 

конкуренції та загартування українського духу й волі до перемоги. 

Нині основна мета бойового хортингу – популяризація та підвищення ролі фізичної 

культури і спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу 

життя, відволікання від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності й 

патріотизму [8, с. 6–9]. 

(Діти грають у ігри-естафети: „Вантаження кавунів“ (дівчатка), „Довга лоза“ 

(хлопчики) під музичний супровід. Загальний показовий виступ спортсменів бойового 

хортингу. Журі оголошують результат). 

Ведучий: Українська мова – це безмежний океан. Вона мелодійна, як пісня солов’їна. 

Наша мова прекрасна та барвиста, наче дощова веселка. Не можна ходити по рідній землі, не 

зачаровуючись виплеканою народом у віках рідною мовою, „візерунковими“ словами.  

1-й учень: „Рідне слово“ (А.  Камінчик). 

Барвінково, волошково 

В небі світиться зоря. 

Починаймо рідне слово 

Зі сторінки „Кобзаря“. 

2-й учень: Рідне слово любить ненька, 

І співає: „Люлі-лю“. 

Так любив його Шевченко, 

Так і я його люблю. 

(Діти виконують танець і співають українську пісню „Одна калина“. Слова 

В. Куровського, музика Р. Квінта).  

Ведуча: Що таке патріотизм?! Що ми знаємо про патріотичні цінності (любов до батьків, 

рідної мови та Батьківщини; повагу до захисників Вітчизни, до державної символіки; 

почуття власної гідності та відповідальності за виконання патріотичних обов’язків; турботу 

про збереження та розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів; готовності боротися за 

волю, честь і славу України тощо)! Батьки, що вкладаєте Ви в наші дитячі, тендітні, тонкі 

душі: любов, повагу, турботу, непокірність, чи навпаки: байдужість, свавілля, зламаність, 

покору?! Що?! 

3-я учениця: „Повертайся живим“ (І. Цілик). 

Ти, головне, повертайся додому, 

Врешті знімай запилюжені берці 

І вчися наново жити потому 

З перепрошитою вірою в серці. 

4-а учениця: Ти, головне, повертайся, здолавши 

Чистого зла непрожований стогін, 

І відпускай цю ненависть назавше 

Посеред мирної тиші густої. 

5-а учениця: Ти, головне, повертайся тим шляхом, 

Що вбереже твої душу і тіло. 

Чорна земля із розпеченим пахом 

Тільки дощу, а не крові хотіла. 

6-а учениця: Ти, головне, повертайся до мами. 

Десь там сивіючи за видноколом, 

Матері тужать і дружать домами, 

Що пахнуть ніжністю та корвалолом. 
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7-а учениця: Ти, головне, повертайся назовсім 

І народи-посади-споруди, а 

Вже у твоєму дітиську курносім 

Виросте радість, нова і правдива. 

8-а учениця: Ні, ця війна не потрібна нікому. 

Так, ми її не пробачимо, себто 

Перемагай і вертайся додому. 

Просто живим повертайся, і все тут. 

(Діти виконують пісню „Мова єднання“. Слова і музика О. Самойдюка). 

Ведучий: Кожен народ гордий з того, що він має свою державу, свою мову, волю та гарне 

життя у своїй країні. Без мови ми – ніхто, а маючи свою мову – ми нація, горда та 

незалежна. Тож, будьмо патріотами та вдячними нащадками славних козаків, наших 

пращурів! Поважаймо національні символи України (Герба, Прапора, Гімну України). Всі 

козаки, від молодого до старого полюбляли грати в ігри, естафети. 

(Діти грають у гру-естафету „Стрибки у міщках“, „Снаряди через тунель“. Звучить 

музичний супровід. Журі оголошують результат). 

Ведуча: Україна – незалежна, мальовнича, неповторна, родюча, співуча країна. Скільки 

ніжних, ласкавих, мелодійних, пискливих поетичних слів вигадували та вигадують люди, 

щоб висловити свою ніжну любов, повагу, бережливе ставлення до краю, де народилися та 

живуть. Діти, скільки існує українських народних казок?!  

- Безліч! 

- Назвіть їх (діти піднімають руки та по черзі називають: „Рукавичка“, 

„Колобок“, „Котигорошко“, „Розум і щастя“, „Ох“, „Цап і баран“, „Дерево до неба“, 

„Івасик-Телесик“, „Про вірного товариша“, „Кирило кожум’яка“, „Вечірник, Полуночник і 

Світанок“, „Батько та син“, „Три бажання“, „Золоті яблука“ і т.д.). 

Ведучий: Діти, назвіть сучасні українські казки та їх автори (діти піднімають руки та по 

черзі називають: „Казка про фей“, „Чарівний клубочок“ (автор Марія Корольова), „Казка 

про Вредне Слово“, „Казка про Золоте місто“ (автор Віра Шевченко), „Незвичайне 

королівство“, „Казка про казку“ (автор Олег Шелепало) і т.д.). 

Класний керівник: Погляньмо на ці гарні книжки (присутні дивляться на слайди, на яких 

зображено багато книжок українською мовою). А зараз наші учні перерахують патріотичні 

цінності, які потрібно виховувати в кожній казці (діти піднімають руки та по черзі 

називають казку, вказуючи, патріотичну цінність, цінності, які потрібно виховувати собі). 

(Театралізація казки „Казка про Вредне Слово“ (автор Віра Шевченко. Всі учні приймають 

участь). 

Ведуча: Дуже гарні українські свята, звичаї та обряди існували на нашій землі. Вони 

завжди супроводжуються чудовими мелодійними піснями. А чи знаєте Ви звідки пісня 

взялась в Україні? (Присутні дивляться на слайди, на яких відтворюється під музичний 

супровід легенда про пісню). 

Легенда про пісню. 

Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали 

елегантність і красу, угорці – любов до господарювання, німці – дисципліну та порядок, діти 

Росії – владність, Польщі – здатність до торгівлі, італійці отримали хист до музики… 

Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону та раптом побачив у куточку 

дитину. Вона була боса, одягнута у вишивану сорочку, руса коса переплетена синьою 

стрічкою, а на голові багрянів вінок із червоної калини. 

– Хто ти? Чого плачеш? – запитав Господь. 

– Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові пожеж. Сини мої на чужині, 

на чужій роботі, вороги знущаються з вдів і сиріт, у своїй хаті немає правди й волі. 

– Чого ж ти не підійшла до мене скоріш? Я всі таланти роздав. Як же зарадити твоєму 

горю? 

Дівчина хотіла вже піти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. 

– Є у мене національний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня.  

Узяла дівчина-Україна дарунок і міцно притисла його до серця. Вклонилась низенько 
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Всевишньому, і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ.  

Із тих пір і дивує весь світ українська пісня. 

Ведучий: У кожному куточку України – у місті, чи в селі живуть родини, батьки та діти, 

бабусі й дідусі. Ми всі живемо в одній державі – в Україні, яка є для нас єдиною, 

неповторною, найкращою. Україна – це наш рідний батьківський край і ми несемо в собі 

частинку його культури, звичаї, традиції, пісні та вірші, вбираємо в свою душу рідні серцю 

краєвиди! Хіба може душа бути байдужою до цієї краси?! Звичайно, ні. Ми повинні берегти 

та примножувати красу нашого краю.  

(Діти виконують пісню „Це моя Україна“. Слова Ю. Рибчинського, музика Н. Петраша). 

Ведуча: А зараз ми прочитаємо вірші з пропущеними словами, а Ви спробуйте їх 

доповнити та хором сказати. 

На землі великій є одна країна: гарна й неповторна, мила …(Україна). 

І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й …(талановиті). 

Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші … (складають). 

Щоб жила й раділа кожна родина, щоб була щаслива наша …(Батьківщина)! 

Ведучий: Ми усі – одна сім’я, 

Неповторні – … (ти і я!) 

Будемо усі дружити, 

В злагоді і … (мирі жити). 

Бо життя – це диво – казка! 

В ньому є … (любов і ласка!) 

Ми прийшли у світ, щоб жити 

Й на Землі … (добро творити!) 

Нехай ніхто не половинить, 

Твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, … (Україна), 

Бо ти на всіх у нас одна. 

Одна від Заходу й до Сходу 

Володарка земель і вод – 

Ніхто не ділить хай народу, 

Бо не … (поділиться народ). 

Ведуча: І козаки, й стрільці січові 

За тебе гинули в полях. 

У небесах сузір’я Лева 

Там світить нам … (Чумацький Шлях). 

Стражденна чаєчко-небого, 

Єдині два твої крила. 

Виходим, нене, у дорогу, 

Аби ти … (вільною була). 

Нехай ніхто не половинить 

Твоїх земель, не розтина, 

Бо ти єдина, … (Україно), 

Бо ти на світі в нас … (одна). 

(Діти грають у естафети: „Зустрічна естафета з футбольними м’ячами“, „Зустрічна 

естафета з перешкодами“, „Естафета-тачка“(хлопчики). Звучить музичний супровід. 

Журі оголошують результат). 

Ведуча: Вірші з Ато, про Ато. 

9-а учениця: Колись згадають наші діти, внуки, 

Отих героїв, що у мирний час, 

Такі перетерпіли муки, 

Й поклали голови за нас. 

10-а учениця: За нас, за Україну, за свободу, 

За Незалежність, краще майбуття,  

І не за гроші, не за нагороду 
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Ішли під кулі віддаючи свої життя. 

11-а учениця: Ми знаємо, що перемога буде з нами, 

Адже добро завжди перемагає зло, 

І будуть в Києві цвісти каштани, 

І буде мир, і спокій, і добро. 

12-й учень: Загояться всі наші рани, 

Й получить по заслузі кат, 

Та тільки от не буде Нігояна, 

Вербицького, і всіх оцих хлоп’ят! 

13-й учень: Привіт, сестричко, в мене все нормально, 

От тільки „Гради“ били цілу ніч. 

Як будеш близько, поцілуй від мене маму. 

І запали у церкві кілька свіч. 

14-й учень: Ти не кажи їй все, що я говорю, 

Скажи, що тихо й мирно на посту. 

Тобі скажу – нам вистачає болю, 

Всі наші мрії йдуть у пустоту. 

15-й учень: Я знаю, ти хвилюєшся за мене, 

Ночами молишся, я чую шепіт твій. 

І як в дитинстві мені хочеться до мами, 

Сказати кілька сокровенних слів. 

15-й учень: Та це лиш мить, берем у руки зброю, 

І знову йдемо у запеклий бій. 

Усе мине, повернемось весною, 

Коли заберемо у ворога край свій. 

16-а учениця: Сьогодні на вокзалі бачила солдата… 

Стояв один – його ніхто не проводжав: 

Квиток на схід, рюкзак і плащ палатка, 

Немов він сам від себе на війну тікав. 

17-а учениця: Сумний, стурбований, глибокий, 

Задумливо і мужньо в самоті стояв, 

Хоч перед ним дорога – світ широкий, 

Але він стежку свою власну вже обрав. 

18-а учениця: Не в далі дальнії, щоб щастя пошукати, 

Не в ті незвідані, чудові й радісні краї, 

А в пекло – смерті в зуби їде заглядати – 

Боротися за волю на своїй землі! 

19-а учениця: І шкода стало невідомого солдата: 

Він сам – та й я нікого вже не жду, 

Тому тепер на нього буду я чекати, 

Тепер я в Бога за усіх самотніх попрошу! 

20-а учениця: „Не полишай одних в скрутну годину, 

Дай мужності, надії й сили їм пошли! 

Дружині – чоловіка, матері – дитину, 

І сестрі брата, прошу, рідного верни!“ 

21-а учениця: Я мовчки проведу тебе, коханий, брате, сину, 

Й чекати буду рідного тебе з війни… 

Тепер ти просто зобов’язаний й повинен, 

Живим та неушкодженим прийти! 

Ведучий: Ось і підійшло до кінця наше спортивне патріотично-виховне свято „Ми діти 

української землі“! Перш за все ми хотіли б подякувати дорогі діти вам і всім присутнім за 

участь у ньому. З сьогоднішнього дня ми укріплюємо в своєму серці любов до рідної землі, 

української мови, традицій та звичаїв тощо. Поважаймо й пам’ятаймо нашу історію, 

українських князів і воїнів, пращурів-козаків, сучасних патріотів, які захищали та 
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захищають українську землю й мир на ній від різних нападників. Наша незалежність 

залежить від нас самих, бо в світі є одна єдина неповторна наша Україна. 

Ведуча: Ми спільно сьогодні доклали свою часточку до збереження миру та єдності в 

нашій Батьківщині. Бо найзаповітніше бажання сучасних українців – жити під мирним 

небом на Україні. Це обов’язково здійсниться, бо Бог створив Україну, заселив на ній 

працьовитих, талановитих, здібних, толерантних, розумних, сміливих, наполегливих, 

шанобливих, віруючих людей, які по всьому світі прославляють доблесними справами свою 

неньку-Україну та бажають жити з усіма в мирі та злагоді. 

Ведучий: Будьмо гарним прикладом для наших нащадків! 

(Журі підводять загальний висновок, оголошують результат і нагороджують усіх дітей 

подарунками (солодощі, здоба, напої, фрукти, медалі, грамоти, гелеві кульки тощо). 

Загальне фото на пам'ять. Юні спортсмени бойового хортингу початкових класів маршем 

виходять із актової зали під звучання запису «Марш бойового хортингу». Присутні стоячи 

аплодують спортсменам молодшого шкільного віку). 

Висновок. Таким чином, мета наукової статті досягнута, розкрито сучасні теоретичні 

засади виховання патріотичних цінностей у спортсменів бойового хортингу молодшого 

шкільного віку через представлення спортивного патріотично-виховного свята „Ми діти 

української землі“, визначено основні теоретико-методичні засади виховання патріотизму у 

молодших школярів засобами бойового хортингу. 
Подальші наукові розробки щодо даної теми будуть визначені у констатувальному та 

формувальному експериментах і детальніше конкретизовані у результатах дослідження. 
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Dihtyarenko Zoya, Yeromenko Eduard 

University of the State Fiscal Service of Ukraine. 

Combat horting and the value of patriotic values in the process of education of 

primary school athletes 
Abstract. The article actualizes the problem of patriotism education and the meaning of patriotic 

values in the process of education of hortingists of junior school age. Attention is drawn, that the main 

state institutions providing for the formation and implementation of state policy in the field of patriotic 

education of young people are the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of 

Ukraine for Family, Youth and Sports, the National Security and Defense Council of Ukraine, Ministry 

of Defense of Ukraine, Institute of Education Problems of the National Academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine and others. The authors present a sporting patriotic and educational holiday "We 

are children of the Ukrainian land!", whose goal is to educate patriotic values at the hortingists of the 

junior school age. Objective: to teach younger school children to cultivate patriotic values by 

reincarnation to the heroes of the tale and performing a role on the holiday; to develop in children 

aged 6-10 years the abilities and skills to behave well, well perform the role, recite poems, sing, dance 

and play in the relay race, to support the team; educate: patriotic values (love to parents, native 

language and Motherland; respect for defenders of the Fatherland, to state symbols; dignity and 

responsibility for performing patriotic duties; care for the saving  and development of national 

traditions, customs and ordinances; readiness to fight for freedom, honor and glory of Ukraine, etc.); 

develop a desire to study the history, customs and traditions of the Ukrainian people (singing Ukrainian 

songs, reading poems, etc.). 

Key words: hortingists, education of patriotism, patriotic values, love to the Motherland, respect for 

defenders, state symbols, conscience, humanity, dignity, state policy, presentation of the holiday. 
 

Дихтяренко Зоя, Ерёменко Эдуард 

Университет государственной фискальной службы Украины 

Боевой хортинг и значение патриотических ценностей в процессе воспитания 

спортсменов младшего школьного возраста 
Аннотация. В статье актуализируется проблема воспитания патриотизма и значение 

патриотических ценностей в процессе воспитания спортсменов боевого хортинга младшего 

школьного возраста. Обращено внимание, что основными государственными институтами, 

которые обеспечивают вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере 

патриотического воспитания молодежи являются Министерство образования и науки 

Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Совет национальной 

безопасности и обороны Украины, Министерство обороны Украины, Институт проблем 

воспитания Национальной академии педагогических наук Украины и другие. Авторы 

представляют спортивный патриотически-воспитательный праздник „Мы дети украинской 

земли“, цель которого – воспитание патриотических ценностей у спортсменов боевого 

хортинга младшего школьного возраста. Задачи: учить младших школьников воспитывать в 

себе патриотические ценности через перевоплощение в героев сказки и выполнения 

определенной роли на празднике; формировать у детей 6–10 лет умения и навыки хорошо себя 

вести, хорошо выполнять роли, декламировать стихи, петь, танцевать и дружно играть в 

эстафеты, болеть за команду; воспитывать: патриотические ценности (любовь к родителям, 

родному языку и Родине; уважение к защитникам Украины, к государственной символике; 

чувство собственного достоинства и ответственности за выполнение патриотических 

обязанностей; заботу о сохранении и развитии национальных традиций, обычаев и обрядов; 

готовности бороться за свободу, честь и славу Украины и т. д.); развивать желание изучать 

историю, обычаи и традиции украинского народа (петь украинские песни, читать стихи и 

т.д.). 

Ключевые слова: боевой хортинг, воспитание патриотизма, патриотические ценности, 

любовь к Родине, уважение к защитникам, государственная символика, совесть, человечность, 

чувство собственного достоинства, государственная политика, презентация праздника. 
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