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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 377.112.4+378.124 

Діхтяренко Зоя, 

Єрьоменко Едуард 

Університет ДФС України, м. Ірпінь 
 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У КОМПЛЕКСІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАСОБІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
 

Анотація. Автoрами статті «Бойовий хортинг у комплексі навчально-виховних засобів 

загальноосвітньої школи» досліджуються особливості всебічного виховання дітей та молоді як 

важливого напряму державної політики та діяльності освітніх установ України у процесі занять 

бойовим хортингом. Представлено основні заходи і методи виховання школярів засобами бойового 

хортингу, які заплановано та проводяться з метою підвищення рівня ідеологічної та військово-

патріотичної підготовки у загальноосвітніх установах. Визначено особливості виховання школярів 

різного віку у процесі занять бойовим хортингом та методи виховного впливу на дітей для підвищення 

ефективності виховної роботи у закладах загальної середньої освіти. Підкреслюється, що виховання 

молоді було й залишається важливим напрямом державної політики України. Його складовою частиною є 

військово-патріотичне виховання, спрямоване на формування в людини готовності до військової служби. 

Особливої ваги виховання набуває в сучасних умовах, коли Україна стоїть перед серйозними викликами. 

Держава приділяє велику увагу військово-патріотичному вихованню, розглядаючи його як необхідну умову 

гарантування національної безпеки України. Бойовий хортинг входить у систему виховних заходів 

загальноосвітньої школи. 

Ключoві слoва: бойовий хортинг, виховання, школярі, заклад освіти, тренування, гурткова робота, 

спортивна майстерність, тренери, викладачі, учителя, фізична культура, захист України, навчально-

виховні засоби, військово-патріотичне виховання, патріотизм, спортивно-масові заходи. 
 

Актуальність наукового дослідження. Бойовий хортинг у комплексі навчально-

виховних засобів загальноосвітньої школи є у вигляді навчальних програм з предметів 

«Фізична культура» і «Захист Вітчизни», програм гурткової та секційної роботи, які 

мають гриф Міністерства освіти і науки України. Актуальність даної теми полягає у 

необхідності подальшого впровадження засобів виховання учнів школи з 1 по 11 класи. 

Виклад основного матеріалу. 

Початкова школа 

Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості юного спортсмена 

бойового хортингу, бо саме тоді закладаються основи особистісного розвитку учнів 

початкової школи, які відвідують шкільні гуртки бойового хортингу [1–8; 16–24]. 

Віковими особливостями дітей 1–4 класів, які займаються в секціях бойового 

хортингу, можна вважати: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену 

емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-етичних впливів, 

імпульсивність та безпосередність поведінки юного спортсмена бойового хортингу, 

бажання постійно розширювати коло спілкування. Тому узгодження поведінки та 

усвідомлення моральних явищ життя характеризуються емоційними узагальненнями, 

аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають загальнолюдським етичним цінностям. 

Розрив між знаннями моральних принципів і відповідною поведінкою – 

найхарактерніша властивість юного спортсмена бойового хортингу цього віку. 

Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні почуття: провини, сорому, обов'язку, 

відповідальності, справедливості, власної гідності, сумління. 

Основними потребами спортсмена бойового хортингу в початкових класах є 

необхідність: у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій 
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та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, у дружбі, 

товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для 

пізнання довкілля [9; 10–15; 31]. Перед тренером з бойового хортингу, вчителем постає 

важливе завдання: вирізняти мотив вчинку, роз'яснюючи дитині його сутність і 

правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їй можливість емоційного 

«переживання» разом із практичним застосуванням отриманих знань. 

Беручи участь у спільних видах діяльності, учні бойового хортингу вчаться будувати 

свої взаємини з однолітками, входити в колектив ровесників. У них виникає потреба до 

взаємовимогливості та взаємодопомоги [25–29]. 

На цьому віковому етапі у спортсмена бойового хортингу формується ядро 

особистості (моральні почуття, цінності, переконання), відбувається набуття досвіду 

моральної поведінки. Він вчиться не лише виконувати вимоги колективу, а й бере 

активну участь у постановці вимог, виборі доручень, справи, яка їй до душі. В учнів 

бойового хортингу виникає ще одне новоутворення – відносно стійкі форми поведінки і 

діяльності, які в майбутньому становитимуть основу формування її характеру. 

Після закінчення першого класу в частини спортсменів бойового хортингу не до кінця 

сформовані особистісні новоутворення, що є характерними для дошкільнят, а саме: 

недостатнє усвідомлення сприйняття шкільного життя, необхідності впорядкувати та 

організувати його за певними законами і правилами співжиття; недостатнє усвідомлення 

внутрішньої етичної інстанції, такої як совість (орієнтування лише на зовнішній 

контроль з боку дорослих, невміння діяти самостійно), що викликає у спортсменів 

бойового хортингу почуття невпевненості у собі, спричиняє конфлікти у спілкуванні; 

відсутність переваг та продуманих дій над імпульсивними (стримування бажань 

відбувається лише в разі очікування винагороди чи покарання); несформованість 

адекватної самооцінки. Тренеру з бойового хортингу, вчителеві в другому класі слід 

продовжувати виховну роботу, спрямовану на корекцію цих недоліків з метою 

будування специфічних для молодших школярів особистісних новоутворень: довільність 

психічних процесів, внутрішній план дій та рефлексію, інтелектуалізацію життя дитини. 

У вчинках юних спортсменів бойового хортингу наприкінці другого року навчання 

вже проглядається позиція у ставленні до того, що їх оточує. Розвиваються і змінюються 

внутрішні етичні інстанції, формуються моральні мотиви поведінки; розвивається 

здатність співпереживати, співчувати, а отже, і співдіяти з дорослими та однолітками. 

Молодший шкільний вік виявляється сприятливим щодо виховання у спортсменів 

бойового хортингу фундаментального для її морального розвитку новоутворення, яким є 

здібність цінувати особистість людини [30]. 

Головним новоутворенням навчально-тренувальної діяльності є формування 

теоретичного мислення спортсмена бойового хортингу, що знаходить відповідне 

вираження і в рівні сформованості у дітей особистісних моральних якостей, першооснов 

багатьох моральних понять: доброти (гуманності), людяності, милосердя, чуйності, 

співчуття, чесності, справедливості, терпеливості тощо. Формування особистості 

молодшого школяра, який займається бойовим хортингом, значною мірою визначається 

реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу, згідно з яким моральні правила і 

норми дитина засвоює активно, в процесі діяльності та спілкування з дорослими, 

однолітками, старшими та молодшими дітьми. Основна функція її полягає в тому, що в 

ній набувається досвід ставлення дитини до світу, до людей, до самої себе. 

Виховання молодших школярів у системі бойового хортингу здійснюється у процесі 

тренувальної та навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення 

ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного місця 

«спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації 

взаємин у системах «учитель – учень», «учень – учень»; використання тренером з 

бойового хортингу, вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення 

умов для творчої самореалізації кожної особистості. 
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Важливим є особистісно орієнтований підхід у вихованні молодших школярів, які 

займаються бойовим хортингом, оскільки для дітей цієї вікової групи характерна 

особлива сенситивність до морально-етичних впливів, а надто сприйняття норм 

культурної поведінки, спілкування, мовного етикету, культури взаємовідносин [44]. 

Дуже часто внутрішнє самопочуття, емоційний настрій юного спортсмена бойового 

хортингу залежить від особистості тренера, вчителя початкових класів, оскільки для 

учнів 1–2-х класів тренер та вчитель залишаються центральною фігурою, арбітром, 

авторитетом. Лише в 3–4-х класах самооцінка, оцінка однолітків починає переважати 

оцінку тренера з бойового хортингу. 

Зовнішнім вираженням позиції спортсмена бойового хортингу є участь її у 

різноманітних ситуаціях дитячого життя. Вона виявляється залежно від очікувань 

вчителя і дитини. Діти з невиправданими очікуваннями часто стають агресивними або, 

навпаки, пригніченими; боязкими або недовірливими, соціально інфантильними або 

неспокійними. Ці аспекти необхідно враховувати у роботі з дітьми та батьками [12; 16]. 

Головне завдання тренера з бойового хортингу – навчитись створювати і 

використовувати у спортивному і шкільному житті ситуації, в яких знання і дії були б 

злиті та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку дитини, суть 

якого полягає у вмінні дитини самостійно, а іноді за допомогою вчителя, реалізувати 

свої здібності до практичної діяльності. Тренер з бойового хортингу має допомогти 

дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до більш високого рівня, для 

якого необхідні самостійність у прийнятті рішень і моральний вибір. 

Ефективність різних видів виховання системи бойового хортингу залежить від 

спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для 

учнів бойового хортингу є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини 

та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. 

Оскільки у молодшому віці у дітей, які займаються бойовим хортингом, домінує 

образне мислення, то найбільш характерними є такі форми діяльності: гурткові заняття з 

бойового хортингу за ігровими методиками, ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова 

гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, 

колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, 

групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, 

демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, 

операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з 

мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі 

забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, 

веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами. 

Основна школа 

Підлітковий вік – складний відповідальний період становлення особистості 

спортсмена бойового хортингу (фактично, це період другого народження особистості), в 

якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, 

судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих. Шлях 

оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінку їхньої діяльності 

дорослими. Наприклад, не одразу підлітки, які займаються бойовим хортингом, 

усвідомлюють, що волю загартовує і навчання, що відкрите визнання своїх помилок 

свідчить про сміливість, що усвідомлення своєї провини – крок до відповідальності. 

Знання моральних норм та еталонів взаємин розуміють не завжди глибоко, важко 

сприймають моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, 

безкомпромісні. Моральні переконання ще не є нестійкими, проте вони стають 

специфічними мотивами поведінки. З'являються власні погляди, оцінки, які можуть 

швидко змінитись, але й протилежну точку зору юний спортсмен буде відстоювати так 

само пристрасно, як й іншу. 
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Важливі зміни відбуваються у мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в 

самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставленні з боку друзів. 

З'являється орієнтація на майбутнє: мрії, ідеали, перспективні плани, віддалена мета. 

Проте для спортсмена бойового хортингу характерна й відмова від поставленої мети 

всупереч її об'єктивній значущості, бо воля ще слабка. Підлітки частіше діють за 

найбільш сильним мотивом, власною ж поведінкою вони ще не володіють, і самі 

визнають відсутність у себе вольових якостей [39–43]. 

Завданням тренера з бойового хортингу є розвиток у підлітків вольової поведінки, 

використовуючи для цього емоційно привабливі цілі, підтримуючи їх наміри й уявлення 

про можливість досягти власного рівня домагань. У спортсменів бойового хортингу у 

вольовому акті ще слабко представлена виконавська частина. Очима підлітків основною 

причиною їх неуспішності у школі є лінощі. Практика свідчить, що не менше значення 

має забезпечення пізнавальної мотивації, розвиток інтересів. Для підлітків є 

характерною легкість виникнення переживань, емоційної напруги, їм важко стримувати 

свої радість, горе, образу, гнів. їхні емоції відрізняються ригідністю – інертністю, 

негнучкістю, навіть тенденцією до самопідтримування. Підлітки «купаються» у 

власному горі чи в почутті провини. Вони відчувають задоволення від будь-яких 

переживань, відчувають потребу в сильних емоційних насиченнях. Суперечливі 

прагнення, які виникають досить часто, ще більше підсилюють загальний емоційний 

фон, що призводить до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути досить 

тривалим і виникати з незначного приводу. Треба вчити спортсменів бойового хортингу 

володіти своїми емоціями, говорити про них, виявляти у культурних формах. 

Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого 

внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопізнання. 

Підліткова рефлексія спортсмена бойового хортингу цього віку спрямована на розуміння 

самого себе, особлива увага приділяється власним якостям особистості, тому 

підвищується чутливість до оцінок з боку оточуючих, виникає орієнтація на реальні 

досягнення. Рефлексія відкриває недосконалість «Я», що глибоко та гостро 

переживається. Найбільший сплеск рефлексивності в учнів 7–8-х класів. Зростає 

критичність з приводу власних недоліків, наприклад, вже в 6 класі з'являються учні, які 

вважають себе нездібними до жодного з предметів. 

Моральна мотивація ще не є стійкою, тому спортсмен бойового хортингу легко 

піддається навіюванню, таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим 

у власних очах. Образи «Я», які створює у своїй свідомості підліток, дуже різноманітні: 

це фізичне «Я» (уявлення про свою зовнішність), психічне «Я» (про риси характеру, про 

свої здібності тощо). Але ставлення до всіх цих рис свого «Я» залежить від системи 

цінностей, яка формується завдяки впливу членів своєї сім'ї та ровесників. Саме тому 

одні гостро переживають відсутність зовнішньої краси, а інші – фізичної сили, дехто 

всю увагу спрямовує на підвищення результатів у спортивних видах діяльності. Образ 

«Я» ще нестабільний, уявлення про себе рухливе. Іноді комплімент або посмішка 

надовго порушують спокій душевного життя спортсмена бойового хортингу [32–38]. 

З образом «Я» пов'язана самооцінка. Для учня бойового хортингу важливо знати не 

тільки, який він є, але й наскільки значущими є його індивідуальні особливості для 

оточуючих, а тому й для самого себе. Відбувається порівняння: «Я такий, як усі» або «Я 

не такий, як усі». В ідеалі самооцінка повинна складатися з порівняння самого себе 

сьогоднішнього з самим же собою, але вчорашнім: «Я вчора і я сьогодні, а яким я стану 

(повинен стати) завтра?». Це складно, проте ефективно. Самооцінка має загальний 

характер та ще й занижена: учні перебільшують свої недоліки, успіхи дещо занижують. 

Але за заниженою самооцінкою може ховатись високий рівень домагань, на основі 

чого розвивається феномен «дискомфорт успіху». Спортсмен бойового хортингу, маючи 

таку самооцінку, знецінює досягнення своїх ровесників, радіє їхнім невдачам. Така 

конфліктна самооцінка виникає за умови завищених вимог з боку батьків, або 
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песимістичних уявлень про можливості свого сина чи доньки. У спортсмена бойового 

хортингу підліткового віку тоді виникає сильна реакція навіть на справедливі 

зауваження. Він шукає зовнішні причини для виправдовування своїх реальних невдач 

або тих, що прогнозуються. Такий «афект неадекватності» вимагає пошуку 

психологічного захисту у вигляді знецінення успіхів інших. Висока самооцінка повинна 

поєднуватись із здатністю диференційовано оцінювати свої досягнення і водночас 

бачити недоліки та перспективи покращення результатів за рахунок усунення недоліків. 

Учні бойового хортингу адекватно оцінюють спортивний рівень товаришів, але 

завищують свою самооцінку. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх 

можливостей повинно залишатися незмінним, а недоліки – сприйматись як тимчасові, 

які можна усунути. Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і 

набуває все більшого значення як регулятор власної поведінки. 

Крім реального «Я» виникає і «Я-ідеальне». Якщо рівень домагань високий, а свої 

можливості усвідомлюються недостатньо, тоді «Я-реальне» буде дуже відрізнятися від 

«Я-ідеального». Такий стан веде до невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в 

образливості, впертості, навіть агресивності. Якщо «Я-ідеальне» сприймається 

досяжним, воно спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку 

саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети та вибір 

засобів її досягнення. Деякі спортсмени бойового хортингу (4 %) розробляють навіть 

програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та наполегливість, щоб 

здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати засоби її досягнення, 

використовувати свої можливості, передбачати результати є показником високої зрілості 

особистості, що з'явиться пізніше. В учнів основної школи виникає потреба в життєвому 

самовизначенні (закінчується 9 клас), спрямованості на майбутнє, визначенні свого 

життєвого шляху, майбутньої професії. Ця потреба конкретизується в новій соціальній 

позиції, яка розгортається на наступному віковому етапі спортсмена бойового хортингу. 

Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з ними доцільно 

використовувати такі форми роботи: година спілкування, секційні та класні збори, 

година тренера з бойового хортингу, класного керівника, анкета думок, зустріч, відверта 

розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес, 

спартакіада народних ігор, родинне свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, 

веселі старти та естафети, колективна творча справа (жива газета, випуск газети, свято-

презентація, усний журнал та інше), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, 

ведення літопису класного колективу, фестиваль, колективне ігрове спілкування, похід, 

спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, акція (милосердя, 

благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, 

виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурс-інсценізація, конкурсна програма, 

інтелектуальна гра тощо. 

Старша школа 

Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку учня бойового хортингу від 

15 до 18 років, у віковій психології прийнято вважати старшим підлітковим віком. 

Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є інтенсивне 

дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку мислення. У цьому віці 

спортсмени бойового хортингу виявляють більше самостійності в тренувальних 

заняттях, у них інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються і визначаються 

риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною особливістю 

особистісного розвитку спортсмена бойового хортингу є помітний розвиток 

самосвідомості, самооцінки, що ґрунтується на самостійному аналізі й оцінці власної 

діяльності, що не завжди через складність цього процесу є об'єктивними. 

Старший шкільний вік є сенситивним для формування у спортсмена бойового 

хортингу світогляду, вироблення стратегії життя, визначення життєвих планів, 

формування вміння творити власну долю, активно відповідально та ефективно 
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реалізувати громадянські права й обов'язки. Разом з розвитком абстрактного й цілісного 

мислення в учнів бойового хортингу відбувається перехід до вищих рівнів мовлення, 

виникає прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його більш 

виразним, точним. Старшокласники вже вільно користуються комп'ютером, інтернетом, 

енциклопедичними словниками, аналізують і зіставляють інформацію з різних джерел. 

У спортсменів бойового хортингу помітно розвивається самоспостережливість, 

вміння аналізувати поведінку. Для них характерне поглиблене усвідомлення 

психологічних процесів. Помітно зростають сила волі, витримка, наполегливість, 

самоконтроль. Інтереси стають зрілішими, тривалішими, стійкішими, міцнішими. 

Розвиваються пізнавальні інтереси, зокрема – до самостійних видів навчальної роботи. 

Пізнавальна діяльність учнів бойового хортингу у старших класах характеризується 

новими вміннями і розвиненими здібностями, такими як: багатство словникового запасу, 

уміння розвивати допитливість, організувати сприйняття інформації та визначати нові 

ідеї, володіти достатнім обсягом інформації, застосовувати засвоєний матеріал за нових 

умов, критично мислити, розв'язувати складні проблеми, засвоювати причинно-

наслідкові зв'язки, встановлювати приховані залежності зв'язків, інтегрувати й 

синтезувати інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати 

ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати 

гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки. 

Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого 

самовизначення. Спортсмени бойового хортингу, визначаючи систему цінностей, 

керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значимістю життєвих 

цілей. Соціальні мотиви старшокласників стають більш диференційованими і дієвими, 

що зумовлює використання у роботі з ними таких форм роботи: диспут, брифінг, 

відверта розмова, етичний тренінг, ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, етичний 

тренінг, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-

виховних ситуацій, музична вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих, 

шоу-програма, проект, благодійна акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, телефон 

довіри, філософський стіл, складання індивідуальних програм саморозвитку, дебати, 

похід, екскурсія, бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада, прес-шоу, теле-ревю, 

аукціон, десант, експедиція (фольклорна, краєзнавча та інші), вечір (поезії, пам'яті та 

інші), круглий стіл, прес-конференція, фоторепортаж, мобільний консультаційний 

пункт, презентація-захист, інтернет-форум, відкрита кафедра, вернісаж:, творчий 

портрет, школа лідера, театральна вистава, мистецькі шкільні колективи (театральні, 

хорові, хореографічні), тематичний діалог, конкурс творчих робіт, проектна діяльність, 

поетична вітальня, бал, самотестування, публіцистична вистава, волонтерський рух 

учнівської молоді, експедиція, літопис класного колективу, конкурсна програма, 

вікторина, інтелектуальна гра, трудові загони, табори праці та відпочинку, шкільні 

лісництва, учнівські виробничі бригади. 
 

Зміст виховної діяльності в системі бойового хортингу 
 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

Початкова школа 

Виховні досягнення 

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості: 

усвідомлення спортсменами бойового хортингу цінності власного життя і збереження 

здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної 

людини; адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, 

основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, 

безпеки власної життєдіяльності; знання та навички ведення здорового способу життя 

(дотримання правил гігієни, рухового режиму). 
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Основна школа 

Виховні досягнення 

5–7 класи 

Усвідомлення основних засад «Я-концепції» особистості: усвідомлення основних 

засад «Я-образу», «Я-концепції» особистості; формування у спортсменів бойового 

хортингу основ самопізнання, самооцінки; формування позитивного самоставлення до 

дотримання норм етикету; конструктивний підхід до вирішення різних життєвих 

ситуацій; конструктивне вирішення життєвих проблем; готовність працювати над собою 

і своїми моральними якостями. 

8–9 класи 

Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості: усвідомлення власної 

індивідуальності, неповторності; виховання у спортсменів бойового хортингу 

самоповаги; формування емоційної культури; навичок самотворення, життєтворення; 

стремління до ідеалу. 

Старша школа 

Виховні досягнення 

Сформованість життєвих компетенцій спортсменів бойового хортингу: 

мої духовні закони; 

розуміння та реалізація «Я-концепції» особистості; 

імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей; 

вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати 

конфлікти на основі принципів толерантності; 

навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, 

самоствердження, самооцінки; 

особиста культура здоров'я учня бойового хортингу; 

«Ні» шкідливим звичкам. 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ 

Початкова школа 

Виховні досягнення 

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей: уміння та 

навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного 

розв'язування конфліктів; здатності враховувати думку інших людей, адекватно 

оцінювати власні вчинки та вчинки інших; сформованість моральних якостей 

спортсменів бойового хортингу (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, 

гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, 

щедрості, поваги до особистості). 

Основна школа 

Виховні досягнення 

5–7 класи 

Усвідомлення цінностей соціального спілкування: 

формування культури поведінки у спортивному залі бойового хортингу, вдома, в 

школі, в громадських місцях; 

усвідомлення себе членом спортивного колективу; 

виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих; 

формування у спортсменів бойового хортингу уміння і навичок подолання 

конфліктів; 

соціальна шкода агресії і насильства; 

культура відпочинку, спілкування на відстані. 

8–9 класи 

Засвоєння учнями бойового хортингу сімейних, родинних та суспільних цінностей: 

здоров’я – найвища цінність;  

ціннісне ставлення до оточуючих людей; 
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культура спілкування і мовленнєвий етикет; 

повага до батьків, сім’ї, родини; 

цінність здорового способу життя спортсмена бойового хортингу; 

формувати навички співжиття у колективі; 

готовність нести відповідальність за свої вчинки; 

неприйняття агресії і насильства. 

Старша школа 

Виховні досягнення 

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій спортсменів бойового 

хортингу: 

єдність моральної свідомості та поведінки; 

вмотивованість до громадянського та особистісного самовизначення; 

готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного 

ставлення до людей; 

вільний моральний вибір; 

навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим; 

реалізація спортсменом бойового хортингу якостей суб’єкта громадянського 

суспільства; 

збереження репродуктивного здоров’я; 

пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, 

забезпечення єдності поколінь; 

ґендерна культура. 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Початкова школа 

Виховні досягнення 

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, сім'ї і держави: 

повага до людини праці; вміння і навички самообслуговувальної праці; почуття 

відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, 

старанності, наполегливості; початкові уявлення учнів бойового хортингу про світ 

професій. 

Основна школа 

5–7 класи 

Виховні досягнення 

Сформованість у спортсменів бойового хортингу потреби в праці: 

уявлення про значущість усіх видів праці; 

уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову 

діяльність; 

навички самообслуговування, ведення домашнього господарства; 

вміння доводити справу до логічного завершення; 

уявлення про сучасний світ професій. 

8–9 класи 

Кроки на шляху до професійного самовизначення спортсмена бойового хортингу: 

активно-позитивне ставлення до праці; 

знання про культуру праці в традиціях українського народу; 

сформованість таких якостей як цілеспрямованість, організованість, працьовитість та 

наполегливість у подоланні труднощів у всіх видах діяльності; 

значущість суспільно корисної праці;  

вміння учня бойового хортингу проектувати індивідуальну освітню траєкторію; 

уявлення про сучасний ринок праці. 

Старша школа 

Виховні досягнення 

Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці: 
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знання основ економіки і ділової етики; 

вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність; 

сформованість у спортсменів бойового хортингу таких якостей як ініціативність, 

працездатність, наполегливість, самостійність тощо; 

навички складання основного та резервного професійного плану; 

уявлення спортсменів бойового хортингу про принципи побудови професійної 

кар'єри. 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 

Початкова школа 

Виховні досягнення 

Сформованість понять та уявлень про довкілля: усвідомлення учнями бойового 

хортингу краси природи як унікального явища в житті людини; пізнавального інтересу 

до природи; необхідності гармонійного співіснування людини та природи, 

відповідального ставлення до неї; дбайливого ставлення до природи в традиціях 

українського народу; ставлення до рослин та тварин на засадах білетики; «Контурна 

карта виховної еколого-натуралістичної роботи». 

Основна школа 

Виховні досягнення 

5–7 класи 

Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та 

природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей: 

вичерпності природних ресурсів; 

природи як еталонної цінності; 

активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля; 

ціннісне ставлення спортсменів бойового хортингу до природи; 

усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців; 

розуміння явищ природи, знання народних прикмет; 

бережливе ставлення до природи; 

усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екології. 

8–9 класи 

Сформованість в учнів бойового хортингу почуття особистої причетності до 

збереження природних багатств: 

відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств; 

ощадливе використання енергоносіїв; 

формування у спортсменів бойового хортингу екологічної культури; 

навички безпечної поведінки в природі; 

потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності; 

навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи. 

Старша школа 

Виховні досягнення. 

Сформованість екологічної культури особистості: 

усвідомлення єдності людини та природи; 

ставлення до природи як до історико-культурної, соціальної цінності; 

моральна відповідальність за збереження природного довкілля; 

екосистемний підхід до розв'язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх 

вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства; 

критичне ставлення спортсменів бойового хортингу до екологічної інформації та 

способи її пошуку; 

правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки. 
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ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Початкова школа 

Виховні досягнення 

Сформованість у спортсменів бойового хортингу естетичних почуттів, уявлень і знань 

про прекрасне у житті та мистецтві: основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх 

виразності; вміння відчувати та розуміти художні образи; навичок виконувати творчі 

завдання; перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, 

включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Основна школа 

Виховні досягнення 

5–9 класи 

Сформованість у спортсменів бойового хортингу потреби у спілкуванні з мистецтвом 

як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності: 

пізнавального інтересу до мистецтва; 

навичок сприймання та аналізу художніх творів; 

здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері; 

художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки. 

Розуміння спортсменами бойового хортингу ролі мистецтва як основи морально-

духовного розвитку особистості: 

здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; 

здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у 

мистецькій сфері; 

потреби людини у спілкуванні з мистецтвом; 

системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень. 

Старша школа 

Виховні досягнення 

Сформованість у спортсменів бойового хортингу естетичної культури особистості, 

художньо-естетичних цінностей: 

здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі 

сфери життя людини; 

навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження і 

самоствердження особистості; 

розуміння учнями бойового хортингу художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності 

та квазіцінності (піднесене і потворне); 

оволодіння спортсменами бойового хортингу інформаційно-комунікативними 

технологіями. 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

Початкова школа 

Виховні досягнення 

Сформованість у спортсменів бойового хортингу основних понять про народ, націю, 

суспільство, державу: почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; 

відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції 

України; любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; розуміння 

правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, 

толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого 

ставлення до їх культури, релігій, традицій. 

Основна школа 

5–7 класи 

Виховні досягнення 

Усвідомлення спортсменами бойового хортингу єдності власної долі з долею 

Батьківщини: 

виховання у спортсменів бойового хортингу почуття патріотизму; 
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почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв; 

моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; 

шанобливого ставлення спортсменів бойового хортингу до державної символіки; 

правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; 

активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі; 

толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в 

Україні та інших державах; 

шанування героїв України; 

знання і повага законів України. 

8–9 класи 

Сформованість у спортсменів бойового хортингу потреби у збереженні та при-

множенні духовного й матеріального багатства українського народу: 

відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини; 

розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків; 

громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та 

громади; 

власної віри у духовні сили народу, його майбутнє; 

усвідомлення себе патріотом і громадянином України; 

участь спортсменів бойового хортингу у самоврядуванні закладу; 

потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги. 

Старша школа 

Виховні досягнення 

Національна самосвідомість спортсмена бойового хортингу: 

сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу; 

знання Конституції України, виконання норм закону; 

ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і 

гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського 

суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права; 

почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин; 

почуття свободи, людської і національної гідності; 

розуміння спортсменами бойового хортингу важливості української мови як основи 

духовної культури нації; 

знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; 

готовність до захисту національних інтересів України; 

толерантне ставлення спортсменів бойового хортингу до представників інших 

народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій. 

Висновки. Система бойового хортингу має дуже великий потенціал щодо морально-

етичного, фізичного, духовного виховання школярів різного віку. Спортсмени 

шкільного віку, які займаються бойовим хортингом, підпадають під ефективний 

комплекс виховних засобів як загальноосвітнього, так і спортивно-підготовчого 

спрямування. 

Подальші напрями дослідження передбачають обґрунтоване наукове впровадження 

бойового хортингу у систему освіти, розроблення навчальних програм секційної роботи 

в закладах позашкільної освіти. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Бадьора С. М. Бойовий хортинг у впровадженні науково-методичної літератури з рекреації і фізичної 

реабілітації спортсменами підліткового та студентського віку / С. М. Бадьора, Е. А. Єрьоменко, М. В. Тимчик, 

В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 190–199. 

2. Бойко В. Ф. Бойовий хортинг та психологічні особливості підготовки спортсменів / В. Ф. Бойко, 

З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 46–55. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 17  

3. Бойко В. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів / В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, 

З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 7. – С. 104–112. 

4. Болтівець С. І. Бойовий хортинг як засіб виховання справедливості в молодших школярів у процесі 

гурткових занять / С. І. Болтівець, Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 148–

160. 

5. Бухтіяров О. А. Бойовий хортинг – система національно-патріотичного виховання дітей та молоді / 

О. А. Бухтіяров, Е. А. Єрьоменко, О. В. Буток, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 61–70. 

6. Діхтяренко З. М. Бойовий хортинг та значення патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів 

молодшого шкільного віку / З. М. Діхтяренко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 6–18. 

7. Ерёменко Э. А. Воспитание настойчивости у детей 6–7 лет в процессе занятий хортингом / 

Э. А. Ерёменко // Сибирский педагогический журнал : научное периодическое издание. Новосибирск, 2013. № 6. 

С. 209–213. 

8. Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб оптимізації функціональної підготовки студентів і курсантів 

спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – 

С. 19–33. 

9. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Едуард Анатолійович Єрьоменко. – К., 2016. – 222 с. 

10. Єрьоменко Е. А. Виховний потенціал та філософська основа бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – 

Вип. 8. – С. 147–157. 

11. Єрьоменко Е. А. Військово-патріотична програма і прикладний хортинг / Е. А. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2014. – Вип. 1. – 

С. 10–19. 

12. Єрьоменко Е. А. Вплив здоров’я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації за 

результатами даних ехокардіографії / Е. Єрьоменко, В. Чибісов, О. Говоруха, Ю. Рейдерман // Теорія і методика 

хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2015. – Вип. 4. – С. 92–103. 

13. Єрьоменко Е. А. Всесвітнє українське земляцтво та діаспора у сприянні розвитку бойового хортингу 

/ Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 56–79. 

14. Єрьоменко Е. А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді 

засобами хортингу / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : 

зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 10 (80) 16. – С. 38–44. 

15. Єрьоменко Е. А. Медико-біологічні та морфофункціональні особливості бойового хортингу у процесі 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. 

наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 112–121. 

16. Єрьоменко Е. А. Морально-психологічне супроводження спортсменів бойового хортингу в стресових 

ситуаціях у процесі змагань / Е. А. Єрьоменко, Т. Є. Федорченко, З. М. Діхтяренко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – 

С. 139–146. 

17. Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи «хортинг» для учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 268 с. 

18. Єрьоменко Е. А. Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Хортинг-Патріот» як форма 

національно-патріотичного та фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України. Теорія 

і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2015. Вип. 4. 

С. 163–185. 

19. Єрьоменко Е. А. Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу: 

методичний посібник. – К. : Паливода А. В., 2009. 87 с. 

20. Єрьоменко Е. А. Силова підготовка школярів 14–17 років на уроках фізичної культури з елементами 

бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, С. І. Болтівець, І. В. Суліма, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика 

хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 158–

165. 

21. Єрьоменко Е. А. Система фізичного виховання спортсменів бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // 

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – 

Вип. 8. – С. 188–205. 

22. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. – К. : Паливода А. В., 2009. 

227 с. 

23. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : метод. 

посіб. / Е. А. Єрьоменко. К. : Паливода А. В., 2017. 440 с. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 18  

24. Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді на заняттях 

хортингом у навчальних закладах / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 6. – С. 115–123. 

25. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Е. А. Єрьоменко. 

– К. : Паливода А. В., 2010. – 108 с. 

26. Єрьоменко Е. А. Хортинг. Робоча програма та методичні плани навчально-тренувальної роботи для 

громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та спортивних клубів, груп різних форм 

власності / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во України у справах сім’ї молоді та спорту, Українська федерація хортингу. 

– К. : ВГО «Українська Федерація Хортингу», 2011. – 40 с. 

27. Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. / Е.А. Єрьоменко. – К. : 

Паливода А. В., 2014. – 1064 с. 

28. Зубалій Н. П. Психологічні та соціальні основи виховання особистості у системі бойового хортингу / 

Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць 

/ [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 122–129. 

29. Івашковський В. В. Психомоторика та психо-фізіологічні особливості підготовки спортсменів бойового 

хортингу / В. В. Івашковський, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 130–138. 

30. Литвиненко А. М. Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного віку 

/ А. М. Литвиненко, Е. А. Єрьоменко, О. І. Остапенко, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 214–222. 

31. Оржеховська В. М. Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу 

(проект) / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, О. В. Мельник // Теорія і методика 

хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2016. – Вип. 5. – С. 17–34. 

32. Остапенко О. І. Бойовий хортинг як засіб формування в школярів фізичних здібностей як основи 

тверезого способу життя в майбутній життєдіяльності / О. І. Остапенко, М. Д. Зубалій, Е. А. Єрьоменко, 

М. В. Тимчик // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 166–172. 

33. Острянська О. А. Бойовий хортинг у впровадженні творчих здобутків передового регіонального 

педагогічного досвіду формування у старших дошкільників соціально-комунікативних умінь у театралізованій 

діяльності з використанням хортинг-ляльок / О. А. Острянська, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: 

зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 173–186. 

34. Параниця С. П. Бойовий хортинг – фундаментальний осередок воїнських традицій української землі. / 

С. П. Параниця, Е. А. Єрьоменко, Г. А. Коломоєць, В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – Вип. 9. – С. 102–111. 

35. Петрочко Ж. В. Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у школярів і студентів / 

Ж. В. Петрочко, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 34–45. 

36. Петрочко Ж. В. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / Ж. В. Петрочко, 

Е. А. Єрьоменко // К. : Паливода А. В., 2016. – 544 с. 

37. Присяжнюк С. І. Бойовий хортинг та проблема активного відпочинку спортсменів у різні вікові періоди / 

С. І. Присяжнюк, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та 

ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 206–218. 

38. Присяжнюк С. І. Бойовий хортинг як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності 

студентів закладів вищої освіти ІТ-технологій / С. І. Присяжнюк, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, 

В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць. К. : Паливода А. В. 2018. Вип. 9. С. 217–225. 

39. Сичов С. О. Бойовий хортинг та особливості оптимізації управління атлетичним тренуванням у процесі 

спортивної діяльності / С. О. Сичов, Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: 

Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 219–225. 

40. Тимчик М. В. Хортинг як засіб виховання наполегливості в молодших школярів / М. В. Тимчик, 

Е. А. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній школі. – Вип. 1. – К.: Педагогічна преса, 2014. – С. 38–41. 

41. Федорченко Т. Є. Бойовий хортинг як засіб національно-патріотичного виховання і фізичної підготовки 

школярів, студентської та курсантської молоді / Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, 

В. Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : 

Паливода А. В., 2017. – Вип. 8. – С. 80–87. 

42. Федорченко Т. Є. Бойовий хортинг як система морально-етичного виховання особистості / Т. Є. 

Федорченко, Е. А. Єрьоменко, І. В. Суліма, С. С. Полторацький // Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць. К. 

: Паливода А. В. 2018. Вип. 9. С. 42–51. 

43. Чаплигін В. П. Бойовий хортинг та здоров’я людини у системі інтердисциплінарних досліджень / 

В. П. Чаплигін, Е. А. Єрьоменко, З. М. Діхтяренко, Т. П. Короткова // Теорія і методика хортингу: зб. наук. 

праць. К. : Паливода А. В. 2018. Вип. 9. С. 139–147. 

44. Savchenko, Anatoliy; Yeromenko, Eduard. Combat horting – educational practice for young people. Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць. К. : Паливода А. В. 2017. Вип. 8. С. 88–95. 

REFERENCES 
1. Badiora, S. М., Yeromenko, E. A., Tymchyk, M. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

vprovadzhenni naukovo-metodychnoi literatury z rekreatsii i fizychnoi reabilitatsii sportsmeniv pidlitkovoho ta 

studentskoho viku [Combat horting in the introduction of scientific and methodological literature on recreation and 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 19  

physical rehabilitation by adolescent and student athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: 

Issue 9 (pp. 190–199). Kyiv: Palyvoda A. V. 

2. Boyko, V. F., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta psykhologichni osoblyvosti 

pidgotovky sportsmeniv [Combat horting and psychological features of training athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 46–55). Kyiv: Palyvoda A. V. 

3. Boyko, V., Malynskyi, I., Yeromenko, E., & Dikhtiarenko, Z. (2017). Development of power qualities in 

students-hortingists. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 7 (pp. 104-112). Kyiv: Palyvoda A. V. 

4. Boltivets, S. І., Yeromenko, E. A., Ostrianska, О. А., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng yak zasib 

vykhovannia spravedlyvosti v molodshykh shkoliariv u protsesi hurtkovykh zaniat [Combat horting as a means of 

educating justice in junior high school students in the process of group classes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 148–160). Kyiv: Palyvoda A. V. 

5. Bukhtiyarov, О. А., Yeromenko, E. A., Butok, О. V., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng – systema 

natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditey ta molodi [Combat horting is a system of national-patriotic education of 

children and youth]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 61–70). Kyiv: Palyvoda A. V. 

6. Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta znachennia patriotychhykh tsinnostei u 

protsesi vykhovannia sportsmeniv molodshoho shkilnogo viku [Combat horting and the importance of patriotic values in 

the process of educating athletes of primary school age]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 

(pp. 6–18). Kyiv: Palyvoda A. V. 

7. Yeromenko, E. А. (2013). Vospitanie nastoychivosti u detei 6–7 let v protsesse zaniatiy khortingom [Education 

of persistence in children of 6–7 years in the process of horting] Siberian Pedagogical Journal: scientific periodical. 

Novosibirsk. № 6. Р. 209–213. 

8. Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib optymizatsii funktsionalnoi pidgotovky studentiv I 

kursantiv spetsializovanykh zakladiv vyschoi osvity ta spivrobitnykiv pravookhoronnykh organiv [Combat horting as a 

means of optimizing the functional training of students and cadets of specialized higher education institutions and law 

enforcement officers]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 19–33). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

9. Yeromenko, E. А. (2016). Education of persistence in 6–7-year-old schoolchildren during horting training: PhD 

dissertation. Kyiv: Palyvoda A. V. 222 p. 

10. Yeromenko, E. A. (2017). Vykhovnyi potentsial ta filosofska osnova boyovogo khortyngu [Educational potential 

and philosophical basis of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 147–

157). Kyiv: Palyvoda A. V. 

11. Yeromenko, E. A. (2014). Viyskovо-patriotychna programa і prykladnyi khortyng [Military-patriotic program 

and applied horting] In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 1. (pp. 10–19). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

12. Yeromenko, E., Chybisov, V., Hovorukha, O., Reiderman, Y. (2015). Vplyv zdorovya na biomekhanichni 

pokaznyky sertsia sportmmeniv vyschoi kvalifikatsii za rezultatamy danykh ekhokardiografii [The impact of health on 

the biomechanical parameters of the heart of highly qualified athletes according to the results of echocardiography] In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 4. (pp. 92–103). Kyiv: Palyvoda A. V. 

13. Yeromenko, E. A. (2017). Vsesvitnie ukrainske zemliatstvo ta diaspora u spryianni rozvytku boyovogo 

khortyngu [World Ukrainian fellowship and diaspora in promoting the development of combat horting]. In Bekh, I. 

D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 56–79). Kyiv: Palyvoda A. V. 

14. Yeromenko, E. A. (2016). Zasady formuvannya tsinnostei zdorovogo zhyttya uchnivskoi ta studentskoi molodi 

zasobamy khortyngu [Principles of forming the values of a healthy life of pupils and students by means of horting] 

Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Seris No 15. Scientific and pedagogical 

problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works. – K.: Publishing house of National 

Pedagogical Dragomanov University. – Issue. 10 (80) 16. – P. 38–44. 

15. Yeromenko, E. A. (2017). Medyko-biologichni ta morfofunktsionalni osoblyvosti boyovogo khortyngu u protsesi 

vykhovannia fizychnoi kultury ta osnov zdorovia studentiv [Medico-biological and morphofunctional features of combat 

horting in the process of educating physical culture and basics of student health]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 112–121). Kyiv: Palyvoda A. V. 

16. Yeromenko, E. A., Fedorchenko, T. Y., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Moralno-

psykhologichne suprovodzhennia sportsmeniv boyovogo khortyngu v stresovykh sytuatsiyakh u protsesi zmagan [Moral 

and psychological support of combat horting athletes in stressful situations during competitions]. In Bekh, I. D. al. 

(Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 139–146). Kyiv: Palyvoda A. V. 

17. Yeromenko, E. A. (2012). Navchalna prohrama hurtkovoyi (sektsiynoyi) roboty «khortynh» dlya uchniv 1-11 

klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The curriculum of the circular (sectional) work «horting» for pupils of 

grades 1–11 of secondary schools]. – Kyiv: Palyvoda A. V. – p. 268. 

18. Yeromenko, E. А. (2012). Natsionalna dytiacho-yunatska viyskovo-sportyvna gra «Khortyng-Patriot» yak forma 

natsionalno-patriotychnogo ta fizychnoho vykhovannia uchniv zagalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Ukrainy 

[National children's and youth military sports game «Horting-Patriot» as a form of national-patriotic and physical 

education of students of secondary schools of Ukraine]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu. – Issue. 

4. (pp. 163–185). Kyiv: Palyvoda A. V. 

19. Yeromenko, Е. А. (2009). Рryntsypy vykonannia y metodyka vyvchennia bazovykh tekhnichnykh elementiv 

khortynhu [Principles of implementation and methodology of teaching the basic technical elements of horting]. Kyiv: 

Palyvoda A. V. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 20  

20. Yeromenko, E. A., Boltivets, S. І., Sulima, І. V., Yeromenko, V. E. (2017). Sylova pidgotovka shkoliariv 14–17 

rokiv na urokakh fizychnoi kultury z elementamy boyovogo khortyngu [Strength training of schoolchildren aged 14–17 

in physical education lessons with elements of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: 

Issue 8 (pp. 158–165). Kyiv: Palyvoda A. V. 

21. Yeromenko, E. A. (2017). Systema fizychnoho vykhovannia sportsmeniv boyovogo khortyngu [The system of 

physical education of combat horting athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 

188–205). Kyiv: Palyvoda A. V. 

22. Yeromenko, E. A. (2009). Тrenuvannia v khortynhu [Training in Horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

23. Yeromenko, E. А. (2017). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi molodi zasobamy khortynhu 

[Formation of values of a healthy life of student's youth by means of horting]. Kyiv: Palyvoda A. V. p. 440. 

24. Yeromenko, E. A. (2016). Formuvannia tsinnoctei zdorovoho zhyttia uchnivskoi ta studenskoi molodi na 

zaniattiakh khortynhom u navchalnykh zakladakh [Formation of values of healthy life of schoolchildren and student 

youth at Horting classes in educational institutions]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka hortyngu: Issue 6 (pp. 

115–123). Kyiv: Palyvoda A. V. 

25. Yeromenko, E. А. (2010). Khortyng. Navchalna prohrama dlya dytyacho-yunatskykh sportyvnykh shkil [Horting. 

Curriculum for children and youth sports schools] – Kyiv: Palyvoda A. V. – p 108. 

26. Yeromenko, E. А. (2011). Horting. Working program and methodical plans of educational and training work for 

public organizations of physical culture and sports direction and sports clubs, groups of different forms of ownership / 

Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports, Ukrainian Horting Federation. Kyiv: NGO «Ukrainian Horting 

Federation». p. 40. 

27. Yeromenko, E. А. (2014). Khortynh – natsionalnyi vyd sportu Ukrainy [Horting – the national sport of Ukraine]. 

Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian]. 

28. Zubaliy, N. P., Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Yeromenko, V. E. (2017). Psykhologichni ta sotsialni osnovy 

vykhovannia osobystosti u systemi boyovogo khortyngu [Psychological and social bases of personality education in the 

system of combat horting]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 122–129). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

29. Ivashkovskyi, V. V., Yeromenko, E. A. (2017). Psykhomotoryka ta psykho-fiziologichni osoblyvosti pidgotovky 

sportsmeniv boyovogo khortyngu [Psychomotor skills and psycho-physiological features of training of combat horting 

athletes]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 130–138). Kyiv: Palyvoda A. V. 

30. Lytvynenko, А. М., Yeromenko, E. A., Ostapenko, О. І, Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng u 

metodytsi vdoskonalennia sylovykh yakostei sportsmeniv riznoho viku [Combat horting in the method of improving the 

strength of athletes of different ages]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 214–222). 

Kyiv: Palyvoda A. V. 

31. Orzhekhovska, V., Fedorchenko, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., & Melnyk, O. (2016). Kontseptsiia 

natsionalnoi filosofii vykhovannia ditei ta molodi v Ukraini na zasadakh khortynhu (proekt) [The concept of national 

philosophy of education of children and youth in Ukraine on the basis of Horting (project)]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriia i metodyka hortynhu: Issue 5 (pp. 17–34). Kyiv: Palyvoda A. V. 

32. Ostapenko, О. І, Zubaliy, M. D., Yeromenko, E. A., Tymchyk, М. V. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib 

formuvannia v shkoliariv fizychnykh zdibnostei yak osnovy tverezogo sposobu zhyttia v maybutniy zhyttediyalnosti 

[Combat horting as a means of forming physical abilities in schoolchildren as the basis of a sober lifestyle in future life]. 

In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 166–172). Kyiv: Palyvoda A. V. 

33. Ostrianska, О. А., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng u vprovadzhenni tvorchykh zdobutkiv peredovogo 

regionalnogo pedagogichnogo dosvidu formuvannia u starshykh doshkilnykiv sotsialno-komunikatyvnykh umin u 

teatralizovaniy diyalnosti z vykorystanniam khortyng-lialiok [Combat horting in the implementation of creative 

achievements of advanced regional pedagogical experience in the formation of senior preschoolers' social and 

communicative skills in theatrical activities with the use of horting puppets]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i 

metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 173–186). Kyiv: Palyvoda A. V. 

34. Paranytsia, S. P., Yeromenko, E. A., Kolomoyets, H. А,, Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng – 

fundamentalnyi oseredok voinskykh tradytsiy ukrainskoi zemli [Combat horting is a fundamental center of military 

traditions of the Ukrainian land]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 102–111). Kyiv: 

Palyvoda A. V. 

35. Petrochko, Zh. V., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng yak zasib vykhovannia patriotyzmu u shkoliariv i 

studentiv [Combat horting as a means of educating patriotism in schoolchildren and students]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). 

Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 34–45). Kyiv: Palyvoda A. V. 

36. Petrochko, Zh. V. & Yeromenko, E. A. (2016). Khortynh – shkola syly і tchesti yunoho ukraintsia [Horting is the 

school of power and honor of young Ukrainian]. Kyiv: Palyvoda A. V. 

37. Prysiazhniuk, S. І., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta problema aktyvnogo vidpochynku 

sportsmeniv u rizni vikovi periody [Combat horting and the problem of active recreation of athletes at different ages]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 206–218). Kyiv: Palyvoda A. V. 

38. Prysiazhniuk S. І., Yeromenko, E. A., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2018). Boyovyi khortyng yak 

zasib formuvannia zdorovyazberezhuvalnoi kompetentnosti studentiv zakladiv vyschoi osvity ІТ-tekhnolohiy [Combat 

horting as a means of forming health-preserving competence of students of higher education institutions of IT 

technologies]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 217–225). Kyiv: Palyvoda A. V. 

39. Sychov, S. О., Yeromenko, E. A. (2017). Boyovyi khortyng ta osoblyvosti optymizatsii upravlinnia atletychnym 

trenuvanniam u protsesi sportyvnoi diyalnosti [Combat horting and features of optimization of athletic training 



Теорія і методика хортингу. Випуск 9, 2018 

 21  

management in the process of sports activity]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 219–

225). Kyiv: Palyvoda A. V. 

40. Tymchyk, M. V. & Yeromenko, E. A. (2014). Khortynh yak zasib vykhovannia napolehlyvosti u molodshykh 

shkoliariv [Horting as a means of educating persistence in primary schoolchildren]. In Fizychne vykhovannia v ridnii 

shkoli: Issue 1. Kyiv: Pedahohichna presa. 

41. Fedorchenko, T. Y., Yeromenko, E. A., Dikhtiarenko, Z. M., Yeromenko, V. E. (2017). Boyovyi khortyng yak 

zasib natsionalno-patriotychnoho vykhovannia i fizychnoi pidgotovky shkoliariv, studentskoi ta kursantskoi molodi [Combat 

horting as a means of national-patriotic education and physical training of schoolchildren, students and cadets]. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 80–87). Kyiv: Palyvoda A. V. 

42. Fedorchenko T. Y., Yeromenko, E. A., Sulima І. V., Poltoratskyi S. S. (2018). Boyovyi khortyng yak systema 

moralno-etychnoho vykhovannia osobystosti [Combat horting as a system of moral and ethical education of the 

individual]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 42–51). Kyiv: Palyvoda A. V. 

43. Chaplygin V. P., Yeromenko, E. A., Dikhtiarenko, Z. M., Korotkova Т. P. (2018). Boyovyi khortyng ta zdorovya 

liudyny u systemi interdystsyplinarnykh doslidzhen. [Combat horting and human health in the system of interdisciplinary 

research]. In Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 9 (pp. 139–147). Kyiv: Palyvoda A. V. 

44. Savchenko, Anatoliy; Yeromenko, Eduard. (2017). Combat horting – educational practice for young people. In 

Bekh, I. D. al. (Eds.). Teoriya i metodyka khortyngu: Issue 8 (pp. 88–95). Kyiv: Palyvoda A. V. 
 

Dikhtiarenko Zoya, Yeromenko Eduard 

Combat horting in the complex of educational means of secondary school 
Abstract. The authors of the article «Combat horting in the complex of educational means of secondary 

school» investigate the features of comprehensive education of children and youth as an important area of 

state policy and activities of educational institutions of Ukraine in the process of combat horting. The main 

measures and methods of educating schoolchildren by means of combat horting are presented, which are 
planned and carried out in order to increase the level of ideological and military-patriotic training in 

secondary schools. Peculiarities of education of schoolchildren of different ages in the process of combat 
horting and methods of educational influence on children to increase the efficiency of educational work in 

general secondary education are determined. It is emphasized that the education of young people was and 

remains an important direction of state policy of Ukraine. Its component is military-patriotic education, 
aimed at forming a person's readiness for military service. Education is especially important in modern 

conditions, when Ukraine is facing serious challenges. The state pays great attention to military-patriotic 

education, considering it as a necessary condition for guaranteeing the national security of Ukraine. 
Combat horting is part of the system of educational activities of secondary school. 

Key words: combat horting, education, schoolchildren, educational institution, training, group work, 
sportsmanship, coaches, teachers, teachers, physical culture, defense of Ukraine, educational means, 

military-patriotic education, patriotism, sports events. 
 

Дихтяренко Зоя, Ерёменко Эдуард 

Боевой хортинг в комплексе учебно-воспитательных средств 

общеобразовательной школы 
Аннотация. Автoрами статьи «Боевой хортинг в комплексе учебно-воспитательных средств 

общеобразовательной школы» исследуются особенности всестороннего воспитания детей и 

молодежи как важного направления государственной политики и деятельности образовательных 

учреждений Украины в процессе занятий боевым хортингом. Представлены основные мероприятия 
и методы воспитания школьников средствами боевого хортинга, которые запланированы и 

проводятся с целью повышения уровня идеологической и военно-патриотической подготовки в 
общеобразовательных учреждениях. Определены особенности воспитания школьников разного 

возраста в процессе занятий боевым хортингом и методы воспитательного воздействия на детей 

для повышения эффективности воспитательной работы в учреждениях общего среднего 
образования. Подчеркивается, что воспитание молодежи было и остается важным направлением 

государственной политики Украины. Его составной частью является военно-патриотическое 
воспитание, направленное на формирование у человека готовности к военной службе. Особое 

значение воспитание приобретает в современных условиях, когда Украина стоит перед серьезными 

вызовами. Государство уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию, 
рассматривая его как необходимое условие обеспечения национальной безопасности Украины. 

Боевой хортинг входит в систему воспитательных мероприятий общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: боевой хортинг, воспитание, школьники, учебное заведение, тренировки, 
кружковая работа, спортивное мастерство, тренеры, преподаватели, учителя, физическая 

культура, защита Украины, учебно-воспитательные средства, военно-патриотическое воспитание, 
патриотизм, спортивно-массовые мероприятия. 
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