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6.6. Combat horting as a means of comprehensive education of pupils 

and students, cadets 

 

6.6. Бойовий хортинг як засіб всебічного виховання учнівської 

та студентської молоді, курсантів 

 

 

Одним із головних завдань державної політики у сфері освіти – є 

гармонійний розвиток особистості, зміцнення здоров’я та формування 

здорового способу життя учнівської та студентської молоді, курсантів, які 

забезпечує фізична культура і фізичне виховання, що надалі сприятиме 

підвищенню рівня патріотичних почуттів і всебічного виховання. Виховання 

учнівської та студентської молоді, курсантів має бути різностороннім – 

всебічним. Слід поєднувати, тобто, впроваджувати комплексний підхід щодо 

морально-вольового виховання з національно-патріотичним і паралельно 

розвивати фізичні якості та розумові здібності. На таких принципах існує та 

розвивається бойовий хортинг метою якого є: фізичне, морально-етичне, 

духовне, та патріотичне виховання громадянина-патріота на культурних та 

оздоровчих традиціях українського народу, формування морально-етичних 

якостей, зміцнення здоров'я та всебічна фізична підготовка школярів засобами 

бойового хортингу. Адже, бойовий хортинг – національний професійно-

прикладний вид спорту України, заснований на культурних, оздоровчих і 

бойових традиціях українського народу. Бойовий хортинг – це багаторічний 

спеціально організований процес навчання, всебічного розвитку, морально-

етичного виховання й оздоровлення дітей і молоді. 

Методика встановлення історико-культурної цінності бойового хортингу 

має наступні характеристики:  

• бойовий хортинг задовольняє вимогам законодавства України щодо 

культурної спадщини;  

• бойовий хортинг відображає сучасний науково-методичний рівень 

розробок і уявлень про систему цінностей і критерії історико-культурної 

цінності українського народу;  

• бойовий хортинг містить критерії оцінки всіх основних характеристик 

як виховної системи особистості для повноцінного встановлення його історико-

культурної цінності для України;  

• бойовий хортинг має форму і структуру, зручні для використання, що 

дозволяють у режимі індивідуально-колегіальної роботи спортивних 
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громадських організацій (місцевих федерацій бойового хортингу), експертних 

рад (колегій експертів) обґрунтувати та прийняти персональне і колегіальне 

рішення щодо встановлення історико-культурної цінності бойового хортингу як 

національного виду спорту та об'єкта спадщини української військової, 

фізкультурно-оздоровчої, лікувальної та спортивно-масової культури, корисної 

для населення України; 

• бойовий хортинг забезпечує однозначність висновку щодо наявності 

історико-культурної цінності як продовжувача українських бойових традицій і 

звичаїв. 

Ці життєстверджувальні засади сформульовані у Декларації Національної 

федерації бойового хортингу України, яка розроблена на основі нормативно-

правових документів України. А, отже, Закон України «Про освіту» одними із 

основних завдань визначає: 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 хортинг, який сприяє вихованню особистості з 

високою внутрішньою культурою та гармонійному формуванню фізичного 

апарату дитини [1, с. 544-546]. 

Як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді від 28.05.2015 року, що серед виховних напрямів найбільш актуальними 

є патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні 

компоненти виховного процесу, що відповідають як нагальним вимогам і 

викликам сьогодення, так і закладають фундамент для формування свідомості 

сучасних і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку 

особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального 

добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, 

здорового способу життя, готовності до змін. Пріоритетним завданням 

державної політики в сфері освіти є всебічний розвиток особистості, зміцнення 

здоров’я та формування здорового способу життя, забезпечення оптимальної 

рухової активності людини, залучення учнів до занять фізичною культурою [2]. 

Щодо питання збереження та зміцнення здоров’я учнівської та 

студентської молоді, курсантів на державному рівні відображені в законах 

України «Про освіту» (1991 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про фізичну 

культуру і спорт» (1993 р. зі змінами в 2015 р.), Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 роки (2012 р.), Концепціях Загальнодержавної 

програми «Здоров’я 2020: український вимір» та інших нормативно-правових 

документах, котрі сприяють розвитку сфери фізичного виховання, фізичної 

культури, спорту та охорони здоров’я. 
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Так, одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року є: … побудова ефективної системи 

національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, 

громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, 

культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої 

особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого 

вибору сфери життєдіяльності і т.д.
 1
.  

Таким чином, визначені завдання є аргументованим підтвердженням 

Закону України «Про освіту»: «освіта є основою інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 

спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення 

на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору»
2
. 

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» у статті 26 визначено, 

що «фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток 

фізичного здоров'я учнів та студентів, комплексний підхід до формування 

розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та 

психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на 

принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, 

широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і 

масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя … 

Керівники закладів освіти зобов'язані забезпечувати створення сприятливих 

умов для належної рухової активності учнів та студентів»
3
. 

Ще одним із вагомих нормативно-правових документів в Україні є 

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, в якій зазначено: 

«фізичне виховання і масовий спорт є важливою складовою процесу 

повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим засобом профілактики 

захворювань, підготовки до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини, 
                                                           
1
 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/paran10 (дата звернення:3.05.2021) 
2
Закон України «Про освіту» Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19#Text Редакція від 23.04.2021, підстава - 1357-IX (дата звернення:5.05.2021) 
3
Закон України «Про фізичну культуру і спорт». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text 

Редакція від 01.01.2021, підстава - 645-IX, 910-IX (дата звернення:5.05.2020) 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/paran10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-20
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забезпечення творчого довголіття, організації змістовного дозвілля, запобігання 

антигромадським проявам». Одним із пунктів, що відображають мету розвитку 

фізичної культури і спорту є: створення умов для забезпечення оптимальної 

рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею 

достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння 

соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану 

здоров'я, профілактиці захворювань і фізичній реабілітації. Відповідно до мети, 

одним із завдань держави у сфері фізичного виховання і масового спорту є: 

удосконалення системи фізичного виховання у закладах дошкільної, 

загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти»
4
. 

Мета – дослідження бойового хортингу як засобу всебічного виховання 

учнівської та студентської молоді, курсантів; розроблення анкет для учнівської 

та студентської молоді, курсантів. 

Аналіз спеціальної та педагогічної літератури з проблеми підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури у професійній діяльності в умовах вищих 

навчальних закладах свідчить про багатовекторність дослідження. Значну увагу 

науковці приділяли дослідженням професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту в педагогічних навчальних закладах (А. Конох, 

Л. Сущенко, О. Тимошенко, Є. Павлюк, Б. Шиян та ін.); фізкультурно-

оздоровчої (Н. Денисенко, Л. Іванова та ін.) та професійної діяльності загалом 

(Л. Безкоровайна, М. Данилко, М. Карченкова, А. Чепелюк, В. Хіміч та ін.), 

патріотичного виховання учнів (І. Бех, М. Зубалій, А. Леоненко, О. Остапенко, 

М. Тимчик та ін.), патріотичного виховання студентів у педагогічних 

університетах (І. Дудка, О. Жаровська, О. Стьопіна та ін.), здоров’язбереження 

(Г. Арефєв, Г. Грибан, О. Коберник, Ю. Мусхаріна, С. Присяжнюк та ін.), 

формування здорового способу життя підлітків (Н. Крутогорська, 

В. Пристинський, І. Шаповалова та ін.) та ін.  

Про бойовий хортинг як засіб всебічного виховання учнівської 

(О. Гречаний, З. Діхтяренко, Е. Єрьоменко, С. Карасевич, К. Кукушкін, 

Т. Федорченко та ін.) та студентської молоді (Н. Довгань, З. Діхтяренко, 

Е. Єрьоменко, Ж. Петрочко та ін.), курсантів (С. Антоненко, С. Бадьора, 

В. Грищук, З. Діхтяренко, Е. Єрьоменко, С. Полторацький, В. Чмелюк, 

Б. Шаповалов та ін.) написано понад тисячу публікацій: наукові тези та статті, 

програми, монографії, посібники тощо. 

Таким чином, актуальність даного дослідження є виправданим і 

виконується згідно науково-дослідних робіт: 1) Навчально-науковий інститут 

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної 

                                                           
4
Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004#Text 

Редакція від 20.11.2005, підстава - 1505/2005 (дата звернення:5.05.2020) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1505/2005
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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 

Національної академії педагогічних наук 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).  

Дана публікація «Бойовий хортинг як засіб всебічного виховання 

учнівської та студентської молоді, курсантів» направлена на впровадження 

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

В європейських країнах теоретики та практики вищої школи дійшли 

висновку, що вчитель фізичної культури є важливою ланкою між здоров’ям, 

фізичною формою та емоційно-вольовим аспектом учня у сучасному 

суспільстві. Сучасний учитель має бути взірцем для учня та мати актуальний 

рівень у цілому суспільстві, щоб у своїй конкретній діяльності передбачити 

його розвиток, – зазначають відомі польські педагоги Б. Ходан та 

Ж. Жуковський. Науковець Р. Мушкета зазначає, що на перше місце виходить 

інтеграційна функція, яка стосується інтеграційних впливів різних середовищ, 

котрі мають вплив на самого учня. Всі очікування, що виникають зі зв’язку 

поміж суспільством і активною особистістю вчителя, знаходять своє 

відображення у вимогах щодо профілю вчителя фізичної культури в процесі 

його навчання 
5
 (Мушкета Р., 2006, с. 32). 

Ми погоджуємося з науковцем В. Елашвілі, який стверджував, що 

«…немає у світі народу, в якого б не було б своїх видів фізичних вправ і 

рухливих ігор, що складають один із елементів фізичного виховання…». 

Підтвердження цьому є наявність у світі великої кількості народних фізичних 

вправ і рухливих ігор. А бойовий хортинг у своїй основі має якраз українські, 

тобто, народні фізичні вправи та рухливі ігри. Так, у процесі навчання 

бойовому хортингу застосовуються такі методи: наочні (показ вправ, 

демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо); словесні (розповідь, 

пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо); практичні (метод 

вправ і його варіанти: початкове вивчення технічних дій у цілому або 

частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, 

ігровий, змагальний тощо). 

                                                           
5
 Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Дис. канд.. пед.. наук. – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Радослав Мушкета. – Тернопіль, 2006. 

–553 с. 
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Істориками вітчизняними та закордонними описано події, що 

підтверджують факт – Україна це країна спорту. За невеликий проміжок часу 

українці засвоїли величезну кількість видів спорту. А в світової спільноти 

українці асоціюються з козацькою звитягою, перемогою та світовою славою. І 

зараз жителі сучасної України пам'ятають споконвічні ігри і спорт, якими 

забавлялися наші предки протягом багатьох століть. Невід’ємна частина 

культури будь-якого народу – спортивні змагання. Вони були так само 

неповторні, як і сама культура етносу. Тому відродження і збереження 

національного виду спорту є одна з форм збереження традицій і духовно-

моральних цінностей України. 

Таким чином, формами контролю за досягненнями школярів, студентів і 

курсантів у процесі занять бойовим хортингом є:  

1. Спостереження за вихованцем у процесі занять із питань регулярності 

відвідування занять, дисциплінованості, дотримання етикету бойового 

хортингу, старанності на тренуваннях (постійно). 

2. Відкриті та підсумкові заняття для батьків, керівництва закладу та 

спеціалістів державних органів освіти (один раз на півріччя). 

3. Підсумкові перевідні заняття (при переводі на наступний рівень 

навчання). 

4. Участь у показових виступах на масових заходах (за планом закладу). 

5. Виконання програми атестаційних тестів на визначені ступені бойового 

хортингу – ранки. 

6. Участь у змаганнях, отримання перемог і виконання спортивних 

розрядів. 

Отже, бойовий хортинг складний, раціональний і продуманий, зі своїми 

емоціями, маневруванням, хитрощами техніки і швидкістю та надійністю 

тактики, довірливістю та багатогранністю методик, обачністю захисних дій та 

абсолютною вразливістю й ефективністю наступів, зі своєю прорахованою 

стратегією. Бойовий хортинг складений так, як характер і генетичний код 

кожного справжнього українця. Він за характером – наша система, а за 

корінням – наш національний професійно-прикладний вид спорту. Результатом 

спортивної сутички бойового хортингу практично є добровільне визнання себе 

переможеним одного з учасників, або через його явну нездатність 

продовжувати двобій. Саме тому в бойовому хортингу можливе застосування 

технічного арсеналу з будь-якого виду прикладної контактної бойової дії.  

В арсенал дозволених прийомів двобою входять: кидки і утримання за 

допомогою захоплень за руки, ноги, шию, тулуб, больові впливи на зв'язки і 

суглоби, кидки за допомогою класичних захоплень за тіло, задушливі прийоми 

руками та ногами за допомогою захоплень за шию і частин тіла, всілякі удари 
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руками і ногами. За рахунок високої ефективності прийомів, бойовий хортинг 

набув розвитку і серед силових структур, де останнім часом число 

практикуючих спортсменів збільшується [1, с. 546, 548, 552]. 

На основі вивчення літературних джерел з бойового хортингу 

(https://scholar.google.com/citations?user=hwp1rNsAAAAJ&hl=uk; https://scholar. 

google.com/citations?user=1Ggs0T0AAAAJ&hl=uk, https://scholar.google.com/ 

citations?user=h9p7bbIAAAAJ&hl=uk, https://scholar.google.com/citations?user= 

kwqg5wYAAAAJ&hl=uk, https://scholar.google.com/citations?viewop=listworks 

&hl=uk&user=RlQOZ6UAAAAJ та ін.) З. Діхтяренко було розроблено анкету для 

учнівської та студентської молоді, курсантів: «Розуміння основних понять 

бойового хортингу» (методи: перехресного опитування, анкетування, 

«незакінчене речення»), що передбачала визначення рівнів (високий 

(продуктивний), достатній, середній (вибірковий), низький (пасивний) 

оцінювання ефективності знань спортсменів бойового хортингу на теоретичному 

(пізнавальний критерій, когнітивний компонент) етапі дослідження. 

 

Шановні друзі! 

Допоможіть нам зрозуміти Ваше тлумачення понять, що пов’язані з бойовим 

хортингом. Усі відповіді на запитання анкети є анонімними та аналізуватимуться результати 

анкет у відсотках. Будь ласка, ознайомтеся уважно з анкетою та допишіть речення власною 

думкою. Якщо відповіді не знаєте на певне запитання, поставте позначку «----».  

Учень _□_, студент _□_, курсант _□_. 

Повних років ___________  рік народження __________. 

Стать: чоловіча _□_, жіноча _□_. 

1. Бойовий хортинг це … ________________________________________________ 

2. Єдиноборство це … ___________________________________________________ 

3. Спорт це … __________________________________________________________ 

6. Змагання це … _______________________________________________________ 

7. Хортиця це … ________________________________________________________ 

8. Тренер це … _________________________________________________________ 

9. Спортсмен це … ______________________________________________________ 

10. Навчально-тренувальний процес це … __________________________________ 

11. Інтегральні компетенції передбачають: _________________________________ 

12. Загальні компетенції передбачають: ____________________________________ 

13. Фахові компетентності передбачають: _________________________________ 

14. Перерахуйте методи тренування в бойовому хортингу ____________________ 

15. Перерахуйте основні методичні прийоми навчання техніки бойового хортингу 

___________________________________________________________________________ 

16. Психологічна підготовка в бойовому хортингу це _______________________ 

17. Медичні вимоги до осіб, які займаються бойовим хортингом ______________ 

18. Освітні вимоги до осіб, які займаються бойовим хортингом _______________ 

19. Санітарно-гігієнічні вимоги до осіб, які займаються бойовим хортингом 

___________________________________________________________________________ 

20. Педагогічні засоби відновлення це ____________________________________ 

https://scholar.google.com/citations?user=hwp1rNsAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/%20citations?user=h9p7bbIAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/%20citations?user=h9p7bbIAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user=%20kwqg5wYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user=%20kwqg5wYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?viewop=listworks%20&hl=uk&user=RlQOZ6UAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?viewop=listworks%20&hl=uk&user=RlQOZ6UAAAAJ
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21. Медико-біологічні засоби відновлення це ______________________________ 

22. Психологічні засоби відновлення це __________________________________ 

23. Атестація в бойовому хортингу це … _________________________________ 

24. Учнівські ступені мають кольори ________________ та ранк _____________ 

25. Викладацькі ступені мають кольори ______________ та ранк _____________ 

26. Адміністративні ступені мають кольори ___________ та ранк _____________ 

27. Третій адміністративний рівень передбачає ____________________________ 

28. Другий адміністративний рівень передбачає ___________________________ 

29. Перший адміністративний рівень передбачає __________________________ 

30. Методика встановлення історико-культурної цінності бойового хортингу має 

наступні характеристики: ____________________________________________________ 

Щиро дякуємо за участь у дослідженні. Бажаємо успіхів! 

Примітка. Високий (продуктивний) рівень оцінювання ефективності 

знань спортсменів бойового хортингу на теоретичному (пізнавальний критерій, 

когнітивний компонент) етапі дослідження має характеристики: чітко дано 

визначення поняттю з наведеними прикладами; перераховано вірно три і 

більше показників. Достатній рівень передбачає: дано визначення поняттю; 

перераховано вірно два показники. Середньому рівню (вибірковий) 

відповідають знання спортсменів, які дають не чітке визначення поняттю; 

названо вірно один показник. Низький (пасивний) рівень оцінювання 

ефективності знань спортсменів бойового хортингу передбачає: незначний 

прояв знань щодо визначення поняттю; не названо вірно жодного показника. 

Так, як бойовий хортинг у своїй основі має українські, тобто, народні 

фізичні вправи та рухливі ігри В. Хіміч для конструювання моделі та 

визначення педагогічних умов підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у 

професійній діяльності розробила анкету, що проводилося у формі письмового 

опитування. Для одержання більш точних даних ми використали анкету 

закритого типу, особливість якої полягала в тому, що запитання, «згоден» 

оцінили в 2 бали, «не знаю» – 1 бал та «ні» – 0. Завданнями анкети було 

виявити стан проблеми, яка досліджується. 

 

Шановний респонденте!  

Хмельницький національний університет проводить анкетування з метою 

визначення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання 

народного хореографічного мистецтва на заняттях. Просимо Вас надати щирі 

відповіді на наші питання, виходячи з власного досвіду і спостережень за 

навчальним процесом. Вчитайтесь, будь-ласка в зміст кожного питання і 

оберіть той варіант відповіді, який найбільше відповідає вашій точці зору. 

Анкета анонімна, її не потрібно підписувати. Ваші відповіді будуть 

враховуватись тільки в узагальненому вигляді.  
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Для опрацювання отриманих даних просимо Вас позначити короткі 

соціально-демографічні дані про себе.  

 

1. Назва навчально-виховного закладу ____________________________ 

2. Назва посади ________________________________________________ 

3. Термін знаходження на посаді _______   

4. Стать _________    

5. Вік _________ 

 

 

 

№ Запитання відповідь 

так ні не 

знаю 

1 Як Ви вважаєте, чи може використовувати вчитель фізичної 

культури на своїх заняттях засоби народного хореографічного 

мистецтва? 

   

2 Чи в достатній мірі заклад загальної середньої освіти 

використовує у своїй практиці засоби народного 

хореографічного мистецтва? 

   

3 Чи сприяють, заняття фізичною культурою з елементами 

народного хореографічного мистецтва зміцненню здоров’я? 

   

4 Як Ви вважаєте, чи зацікавить учнів використання народного 

хореографічного мистецтва на заняттях з фізичної культури? 

   

5 Чи має виховне значення використання засобів народного 

хореографічного мистецтва для всебічного розвитку 

особистості? 

   

6 Учителі фізичної культури повинні бути особистим прикладом у 

використанні елементів народного хореографічного мистецтва в 

повсякденній діяльності? 

   

7 На Вашу думку, чи впливає використання засобів народного 

хореографічного мистецтва на занятті на формування 

національної свідомості? 

   

8 Чи може використання засобів народного хореографічного 

мистецтва, мати вплив на зміцнення здоров’я?  

   

9 Чи доцільно використовувати засоби народного хореографічного 

мистецтва для патріотизму?  

   

10 Як Ви вважаєте, чи готові вчителі фізичної культури до 

використання засобів народного хореографічного мистецтва у 

професійній діяльності? 

   

Вдячні за співпрацю! 

 

Таким чином, передбачена мета публікації – дослідження бойового 

хортингу як засобу всебічного виховання учнівської та студентської молоді, 
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курсантів; розроблення анкет для учнівської та студентської молоді, курсантів 

була досягнена. Результати даних експериментів будуть описані в наступних 

публікаціях, що відобразить перспективи подальших досліджень та підтвердить 

актуальність і своєчасність обраної теми. 
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6.3. Oleksandr Lavarentiev, Viktor Hulai, Olha Ovsiukova. Development of 

flexibility in pupils 6-10 years old in horting classes. The final qualification 

(diploma) work presents an analysis of literature sources and pedagogical 

observations on the formation of knowledge for planning training sessions in the 

direction of development of physical quality and flexibility. The purpose of the 

research is formed, the static and dynamic exercises of flexibility development are 

determined and the issues of the importance of flexibility in horting are concentrated. 

Pedagogical observation was conducted during the undergraduate practice, which 

took place from September 14 to November 20, 2020. 

 

6.4. Oleksandr Lavrentiev, Yuri Sergienko, Ruslan Zub. Development of strength 

skills in horting young men aged 13-15 years (on the example of a combination 

of static and dynamic exercises). The article presents the analysis of literary sources 

and pedagogical observations on the formation of knowledge for planning training 

sessions in the direction of development of strength qualities. The purpose of research 

is formed, exercises of static and dynamic character of development of physical 

quality (force) are defined. Pedagogical observation was conducted during September 

14 to November 20, 2020. 

 

6.5. Alla Khatko, Zoia Dikhtiarenko, Eduard Yeromenko, Veronica Yeromenko. 

The use of cloud technologies in the training of specialists (pupils and students, 

cadets) in combat horting. The use of cloud technologies in the training of combat 

horting specialists, which is timely and effective during distance learning, has been 

studied. Content modules were identified and described: «Cloud computing as 

modern information and communication technologies», «Cloud technologies in 

education», «Application of Google services in professional activities», which helped 

to identify certain benefits for both teachers and future professionals. Therefore, the 

focus of the specialist on the use of modern cloud services as a highly effective 

means of professional activity, provides an increase in the level of his professional 

training and professional self-improvement. 

 

6.6. Zoia Dikhtiarenko, Vita Khimich, Natalia Demchenko. Combat horting as 

a means of comprehensive education of pupils and students, cadets. The research 

proves the relevance of this topic Combat horting as a means of comprehensive 

education of pupils and students, cadets by quoting legal documents of Ukraine and 

developed by Zoia Dikhtiarenko and Vita Khimich questionnaires for pupils and 

students, cadets.  
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