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Анотація. У даній науковій статті охарактеризована виховна роль і функції тренерів 

дитячих, юнацьких і молодіжних клубів бойового хортингу в Україні, визначено зміст, форми і 

методи проведення занять з бойового хортингу в закладах освіти для підвищення 

загальнофізичної підготовки, виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів, 

розкрито методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з бойового 

хортингу в закладах вищої освіти та формування здорового способу життя студентської 

молоді. Проведено теоретичний аналіз програми тренувальних занять, проблеми формування 

здорового способу життя студентів та умови застосування оздоровчих фізичних вправ бойового 

хортингу. Реалізація змісту загальнофізичної підготовки, виховання фізичної культури та основ 

здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом забезпечується адекватними до 

фізичних навантажень школярів і студентів методами побудови тренувальних занять у 

спортивних секціях закладів освіти. Зазначено, що робота щодо становлення громадянської і 

соціально-професійної позиції дає дієвий результат у тому випадку, коли вона проводиться не в 

повчальній раціоналізованій формі, а здійснюється ніби поступово, невимушено складає певну 

тональність в емоційному та моральному планах стосунків викладача бойового хортингу і 

спортсменів. Тільки відповідним чином професійно й ідейно підготовлений та морально вихований 

викладач може зрозуміти всю масштабність завдань виховання майбутнього спеціаліста, 

проявити себе в якості справжнього педагога бойового хортингу. Викладач бойового хортингу 

завжди був вихователем, але сьогодні виховання може і мусить розумітися не як одночасна 

передача знань і оціночних суджень від старшого покоління до молодшого, але і як взаємодія та 

співробітництво викладачів і спортсменів бойового хортингу у сфері їх спільного буття. 
 

Ключові слова: виховна роль, бойовий хортинг, функції тренерів, фізичне виховання, система 

освіти, методика викладання. 
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Актуальність наукового дослідження. Суб’єктами, якi органiзовують забезпечення 

реалiзацiї концепції національно-патріотичного виховання спортсменів Національної 

федерації бойового хортингу України, є керівництво та учасники виховного процесу з 

бойового хортингу [1–11; 19–32]. Усi вищезазначенi суб’єкти планують свою роботу, 

пiдводячи її пiдсумки в кiнцi навчального року з вiдповiдними висновками подальшого 

полiпшення системи виховання в Національній федерації бойового хортингу України та 

на наступний перiод. 

Виклад основного матеріалу. З метою отримання знань про потреби та інтереси 

спортсменів бойового хортингу, їх цiннiсну орiєнтацiю, специфiку сприйняття процесiв 

суспiльного життя в федерації проводяться соцiологiчнi опитування спортсменів бойового 

хортингу. 

В органiзацiї та здiйсненнi процесу виховання широко використовуються можливостi 

комп’ютерної технiки, в тому числi мережi Інтернет. 

Контроль з метою отримання високих результатів виховної роботи, планування, 

реалiзацiю i координацiю виховних заходiв задля пiдвищення їх загальних пiдсумкiв 

покладені на віце-президентів та Дисциплінарну колегію Національної федерації бойового 

хортингу України. 

Фонди для реалiзацiї заходiв виховної роботи 

В Національній федерації бойового хортингу України створена система виховної 

роботи, що дає можливiсть охоплювати виховним впливом всiх спортсменів бойового 

хортингу – вiд першого початкового року тренувань до останнього, здiйснювати виховний 

процес як у навчальний, так i в позанавчальний час [12–18]. Виховання спортсменів 

бойового хортингу забезпечується через дiяльнiсть всiх структурних пiдроздiлiв 

Національної федерації бойового хортингу України – місцеві спортивні федерації 

бойового хортингу. 

Фонди для реалiзацiї заходiв виховної роботи Національної федерації бойового 

хортингу України формуються: 

за рахунок засобів спеціального фонду Національної федерації бойового хортингу 

України; 

за рахунок наявних фiнансових ресурсiв місцевого колективу бойового хортингу; 

фондiв допомоги з боку спонсорiв та меценатiв, освiтянських органiзацiй регiонально-

нацiонального, європейського та свiтового рівня; 

iндивiдуальних коштiв спортсменів бойового хортингу, тренерів та навчально-

технiчного персоналу закладів освіти. 

Виняткова роль тренера з бойового хортингу у виховному процесі 

Виняткову роль у вихованні відіграє тренер з бойового хортингу. 

Ставлення тренерського складу Національної федерації бойового хортингу України до 

роботи, до оточуючих, високий рівень професіоналізму, ерудиція, самодисципліна, 

прагнення до творчості сприяють розвитку подібних якостей і у середовищі спортсменів. 

Саме інтелігентність, комунікабельність, тактовність створюють таку атмосферу між 

викладачами і спортсменами бойового хортингу, коли останні стають рівноправними 

суб’єктами одного процесу освіти і виховання, саморозвитку, соціокультурного 

визначення. 

Робота щодо становлення громадянської і соціально-професійної позиції дає дієвий 

результат у тому випадку, коли вона проводиться не в повчальній раціоналізованій формі, 

а здійснюється ніби поступово, невимушено складає певну тональність в емоційному та 

моральному планах стосунків викладача бойового хортингу і спортсменів. Тільки 

відповідним чином професійно й ідейно підготовлений та морально вихований викладач 

може зрозуміти всю масштабність завдань виховання майбутнього спеціаліста, проявити 

себе в якості справжнього педагога бойового хортингу. 
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Викладач бойового хортингу завжди був вихователем, але сьогодні виховання може і 

мусить розумітися не як одночасна передача знань і оціночних суджень від старшого 

покоління до молодшого, але і як взаємодія та співробітництво викладачів і спортсменів 

бойового хортингу у сфері їх спільного буття. 

Авторитет тренера – інтегральна характеристика його професійної, педагогічної та 

особистісної позиції в колективі, яка проявляється в процесі взаємостосунків з колегами, 

спортсменами бойового хортингу і здійснює вплив на успішність навчально-виховного 

процесу. Авторитет викладача з бойового хортингу складається з двох компонентів: 

авторитету професійного й авторитету особистості [33–48]. Зараз на перше місце виходить 

особистість викладача, його яскрава, неповторна індивідуальність, яка здійснює на 

спортсменів бойового хортингу виховний (педагогічний) та психотерапевтичний вплив. 

Авторитет викладача з бойового хортингу формується із достатньо високого рівня 

розвитку трьох видів педагогічних умінь: «предметних» (наукові знання); 

«комунікативних» (знання про своїх спортсменів бойового хортингу і колег); 

«гностичних» (знання самого себе та вміння корегувати свою поведінку). 

Можна диференціювати основні компоненти в діяльності викладача: 

Конструктивна діяльність пов’язана з відбором, умінням будувати навчально-

виховний матеріал та проектувати розвиток індивідуальності спортсмена бойового 

хортингу. 

Організаційна діяльність включає організацію своєї поведінки (педагогічні дії в 

реальних умовах діяльності) на заняттях і поза ними; зворотний зв’язок зі спортсменами 

бойового хортингу (точка зору, знання, інтерес). 

Комунікативна діяльність – це спільна діяльність педагога та спортсмена бойового 

хортингу, побудова міжособистісної взаємодії (сприйняття і розуміння людьми один 

одного) і стосунків у процесі педагогічної діяльності, процес педагогічного спілкування. 

Рефлексивна діяльність – уміння тренера з бойового хортингу, педагога аналізувати й 

адекватно оцінювати свою педагогічну діяльність, розвивати самосвідомість, яка 

проявляється у самопізнанні, самооцінці та саморегулюванні поведінки; прагнення до 

особистісного росту, самореалізації та саморегуляції. 

Саме ці принципи повинні реалізовувати у своїй професійній діяльності тренери і 

викладачі Національної федерації бойового хортингу України, здійснюючи не лише 

освітній процес, але й виховний. 

Розвиток самоврядування в системі бойового хортингу як фактор удосконалення 

виховного процесу 

Дана форма є особливою формою самостійної громадської діяльності спортсменів 

бойового хортингу у реалізації функцій управління життям спортивного колективу у 

відповідності з цілями та завданнями, які постають перед ними [49–62]. Воно є елементом 

загальної системи управління виховним процесом в Національній федерації бойового 

хортингу України та передбачає максимальне врахування інтересів і потреб спортсменів 

бойового хортингу на основі вивчення громадської думки і конкретних ініціатив. 

Можна узагальнити наступні основні завдання самоврядування у системі бойового 

хортингу: 

формування у спортсменів бойового хортингу відповідального і творчого ставлення до 

навчання, громадської діяльності та суспільно корисної праці; 

сприяння оволодінню кожним спортсменом бойового хортингу навичками 

продуктивної самостійної роботи і наукової організації праці, всебічному розвитку 

особистості шляхом включення в різні види діяльності; 

забезпечення принциповості, об’єктивності та компетентності в реалізації прав 

спортсменів бойового хортингу; 
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формування у членів колективу на основі самостійності навичок прийняття рішень із 

питань спортивного життя, активної життєвої позиції, навичок управління державними і 

громадськими справами; 

виховання у спортсменів бойового хортингу почуття господаря у своєму клубі бойового 

хортингу, закладі освіти, поваги до закону, норм моралі та правил спільної діяльності; 

створення умов нетерпимості до правопорушників, пияцтва та інших антисуспільних 

проявів; 

надання допомоги адміністрації Національної федерації бойового хортингу України, 

тренерському складу в організації та удосконаленні тренувального та навчально-

виховного процесу (через своєчасний всебічний аналіз якості знань спортсменів бойового 

хортингу, причин низької успішності тощо); 

пошук і організація ефективних форм самостійної роботи спортсменів бойового 

хортингу; 

активізація діяльності громадських організацій сумісно з Національною федерацією 

бойового хортингу України, надання допомоги в реалізації її статутних цілей і завдань; 

організація вільного часу спортсменів бойового хортингу, сприяння всебічному 

розвитку особистості кожного члена спортивного колективу; 

організація системи вивчення громадської думки спортсменів бойового хортингу з 

найважливіших питань життя Національної федерації бойового хортингу України та 

створення умов, за яких забезпечується участь кожного зацікавленого спортсмена 

бойового хортингу в обговоренні проблем, прийнятті та виконанні рішень; 

збереження навчально-методичного, бібліотечного, аудиторного, житлового фонду, 

фонду гуртожитків, спортивних споруджень та інвентарю тощо; 

установлення та підтримка контактів з молодіжними організаціями різних закладів 

освіти і клубів бойового хортингу України та інших країн. 

Спортивні самоврядні і громадські організації разом з адміністрацією Національної 

федерації бойового хортингу України намагаються максимально враховувати інтереси та 

реалізувати ініціативу спортсменів бойового хортингу [63–77]. Вони беруть на себе деякі 

важливі функції у виховній роботі та значною мірою розвантажують адміністрацію 

Національної федерації бойового хортингу України від ряду проблем у сфері організації 

дозвілля як однієї з ефективних форм виховного процесу, яка охоплює велику кількість 

спортсменів бойового хортингу разом із тренерсько-викладацьким складом (чим 

забезпечується зв’язок поколінь) і враховує різноманіття інтересів (інтелектуальні ігри, 

спортивні заходи, фестивалі художньої самодіяльності тощо). 

Функції тренерів дитячих, юнацьких і молодіжних клубів бойового хортингу в 

Україні 

Завдання інституту тренерства в сучасних умовах – допомогти розібратися і 

організувати, а не нав’язувати погляди, не підміняти спортсмена бойового хортингу в його 

діяльності. Важливим є також те, щоб робота тренерів не йшла в розріз із учнівським 

самоврядуванням, а доповнювала б його, утворюючи єдину, демократичну виховну 

систему. Особливо потрібна допомога тренера при взаємодії спортсменів бойового 

хортингу із численними структурами і службами, які здійснюють навчальну та 

позанавчальну діяльність, при організації спеціальних заходів, особливо 

загальноукраїнського характеру. 

Найважливішими напрямами діяльності тренерів з бойового хортингу є: 

адаптація початківців бойового хортингу до нових умов навчання і тренування; 

допомога спортсменам бойового хортингу у вирішенні їх соціально-побутових проблем 

і організація дозвілля; 

допомога у формуванні в групі спортсменів бойового хортингу клімату дружби, 

доброзичливості, згуртованості та взаємної підтримки, в усвідомленні причетності її до 
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спортивного співтовариства викладачів і співробітників Національної федерації бойового 

хортингу України, об’єднаних однією організаційною культурою, системою поглядів і 

цінностей. 

Отже, найважливішим завданням роботи тренера є допомога спортсменам бойового 

хортингу в організації таких заходів, які дозволили б глибоко усвідомити, зрозуміти, 

відчути і прийняти традиції бойового хортингу, його ціннісні орієнтації, ті стосунки і 

норми, які традиційно лежать в основі відносин і взаємодій у цьому закладі освіти та секції 

бойового хортингу та за її межами (знайомство з історією бойового хортингу, участь у 

загальноукраїнських заходах, організація екскурсій і зустрічей з видатними особистостями 

тощо). 

Діяльність тренерів з бойового хортингу передбачає також цілеспрямовану роботу за 

такими напрямами: 

участь тренерів у спеціальних тренінгах і семінарах, де вони повинні отримати 

інформацію щодо вікових особливостей спортсменів бойового хортингу, про результати 

діагностики їх індивідуальних особливостей та інтересів, про специфіку взаємодії зі 

старшими учнями, про нові методи та підходи у сфері проведення тренувань, 

консультування і підтримки спортсменів бойового хортингу; 

співпраця з психологічною та соціальною службами держави з метою постійної 

підтримки у вирішенні складних професійних ситуацій; 

участь у міжклубних змаганнях, конференціях з питань удосконалення роботи тренерів 

з бойового хортингу та обміну досвідом роботи у даній сфері. 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України, і він має 

велике розповсюдження в нашій країні, і тому викладається у різних закладах освіти. 

Сьогодні заклади освіти є широкодоступними і приваблюють тим, що зосереджують увагу 

не на предметі, змісті і навіть не на методах роботи, а насамперед на особистості дитини, 

підлітка, на їхніх потребах та інтересах [78–87]. Нормативні документи тепер надають 

можливість і право самостійно вирішувати подальшу долю закладу, розробляти концепцію 

його діяльності, структуру, штати, номенклатуру гуртків, шкіл та інших творчих 

об'єднань. В Україні є багатий досвід роботи закладів освіти, які вибороли право 

називатися авторськими колективами. 

Бойовий хортинг народився в Україні. Як будь-яке культурне явище він несе на собі 

відбиток менталітету людей, які його створили. Основа українського світогляду – 

гранична індивідуалізація психіки, прагматизм і звичайна зацікавленість. Прагматизм 

породив прикладну спрямованість і ефективність техніки бойового хортингу, 

зацікавленість – спорт та змагання як засіб задоволення особистих амбіцій тренерів та 

спортсменів. За цим же принципом виникла та остаточно сформувалася і філософія 

бойового хортингу. Мета бойового хортингу є позитивне перетворення людини, її повної 

фізичної і психічної перебудови. 

У кожного свої причини займатися бойовим хортингом. Декому він просто допомагає 

позбавитися від зайвої ваги, представниці жіночої статі хочуть стати привабливішими. 

Внутрішня робота за методикою бойового хортингу допоможе людині поліпшити стан 

здоров'я, налагодити координацію рухів, придбати душевний спокій та стійкість до 

психічних стресів, впевненість у собі, навчитися управляти не тільки своїм тілом, а й 

емоціями, набагато глибше зрозуміти свої фізичні та інтелектуальні можливості. 

Освіта і виховання дітей та молоді в Україні може здійснюватися за такими напрямами: 

фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей 

вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, 

загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, 

підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового 

способу життя; оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку 
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та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб 

життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого 

здоров'я і формування гігієнічної культури особистості. 

Наприклад, до закладів та установ позашкільної освіти в Україні належать: палаци 

(будинки) школярів, центри дитячої та юнацької творчості, центри туризму і краєзнавства, 

табори відпочинку, дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), станції юних техніків 

(СЮТ), станції юних натуралістів (СЮН), дитячі театри, бібліотеки, стадіони, дитячі 

залізниці, дитячі пароплавства, музичні школи, клубні заклади, малі академії наук тощо. В 

Україні діє приблизно 2500 закладів позашкільної освіти, а саме: 812 палаців, центрів 

творчості дітей та юнацтва, 324 центри (станції) юних натуралістів, 118 клубів фізичної 

підготовки юних космонавтів, льотчиків, десантників, парашутистів та ін., в яких 

навчається понад 2 млн. дітей та підлітків. Нині розширюється мережа національних 

художніх академій, шкіл науки і техніки, шкіл спорту, народознавства, клубних об'єднань 

тощо [88–94]. Заклад позашкільної освіти – це не школа, тому навчання в ньому 

організовано не через уроки, а через упровадження гри, особливо рухливої, практичної 

роботи, крім того, створюються напівродинні гуртки з бойового хортингу для тренування 

та спілкування дітей і дорослих. 

У закладах загальної середньої освіти педагоги працюють обов'язково за програмами 

Міністерства освіти і науки, але вони можуть розробляти і впроваджувати свої програми. 

Широкої популярності набули наскрізні і комплексні програми з національного виду 

спорту бойового хортингу, які передбачають надання, поряд зі знаннями з головного 

напряму діяльності у творчому об'єднанні інших споріднених знань, умінь, навичок. 

Комплексні програми допомагають урізноманітнювати роботу з дітьми в гуртках з 

бойового хортингу. Поширюється в Україні авторитет бойового хортингу, адже до роботи 

в клубах та гуртках залучаються вчені, науковці закладів вищої освіти. Серед 

старшокласників популярними стають молодіжні центри з виду спорту бойового хортингу, 

де змістовно організовується їхнє дозвілля, використовуються форми і методи роботи, які 

максимально відволікають молодь від вулиці, неблагополучних сімей. Традиційною стала 

робота закладів освіти у вихідні дні. 

Час вимагає пожвавити спортивну й оздоровчу освіту дітей і підлітків, підготовку до 

підприємницької діяльності. У закладах освіти України вже поширюється мережа гуртків 

і шкіл юних спортсменів бойового хортингу. За участю вихованців закладів освіти щорічно 

проводяться всеукраїнські змагання, виставки, олімпіади, турніри, конкурси тощо. Кожен 

тип закладу освіти має свою специфіку виховної роботи з учнями, використовуються різні 

методи виховної роботи: інформаційні, наочні, практичні, методи стимулювання творчої 

діяльності і контролю за ефективним вихованням дітей. 

Всі розуміють, що дитину необхідно розвивати в багатьох сферах: інтелектуальній, 

фізичній, духовній, емоційній і соціальній. Але найчастіше батьки приділяють увагу одній 

зі сфер, забуваючи про інші. Виховання дітей – процес непростий, що вимагає особливої 

уваги з боку батьків. Адже як це важливо, щоб дитина гармонійно розвивалася в усіх 

напрямах: була і розумною, і здоровою, і міцною, і вихованою. Але найчастіше батьки 

допускають перегини в тому чи іншому напрямі, через що дитина в результаті страждає. 

Наприклад, надмірні заняття тільки музикою або тільки вивчення іноземної мови 

призводять до зниження імунітету, частих хвороб і слабких м'язів. 

Уникнути цього допоможе бойовий хортинг. Адже він не тільки благотворно впливає 

на розвиток м'язів, але і розвиває інші сфери особистості, а саме: фізичну (постійні 

тренування зміцнюють м'язи, поліпшують самопочуття, підвищують імунітет); 

інтелектуальну (під час занять бойовим хортингом дитина розвиває логічне мислення, 

опрацьовує стратегії своїх дій); емоційну (заняття бойовим хортингом є прекрасною 

розрядкою для дитини, адже саме на тренуваннях вона може зняти стрес і підвищити 
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настрій); соціальну (бойовий хортинг – це постійна комунікація з іншими спортсменами і 

тренерами під час спарингів і командних змагань; саме тут дитина вчиться спілкуватися з 

людьми різних характерів і поглядів); духовну (бойовий хортинг має свою філософію, тут 

розвивають не тільки тіло, а й душу; дитина вчиться розуміти навколишній світ і самого 

себе). 

Дана концепція розроблена і впроваджена у систему навчально-виховного процесу 

закладів освіти з метою фізичного виховання, спортивної підготовки та формування 

морально-етичних якостей у дітей та молоді. Також концепція являє собою подальшу 

деталізацію планування навчально-тренувального процесу і системи підготовки 

спортсменів бойового хортингу в цілому. При її розробці був урахований передовий досвід 

навчання та тренування спортсменів бойового хортингу різних вікових груп, результати 

наукових досліджень з питань підготовки юних спортсменів, практичні рекомендації 

спортивної медицини, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, 

гігієни, психології. 

Концепція визначає напрями розвитку бойового хортингу в системі освіти України, цілі 

та завдання роботи у навчально-тренувальних групах, містить: навчальний матеріал по 

розділах підготовки (фізичної, технічної, тактичної); засоби та методи підготовки; 

розподіл часу на різних етапах багаторічної підготовки; типи тренувальних занять різної 

спрямованості; розподіл програмного матеріалу по місяцях; контрольні та перевідні 

нормативні вправи; засоби психічної підготовки; систему відновлювальних і виховних 

заходів, а також контролю в спортивному тренуванні. 

Бойовим хортингом корисно займатися з дитинства. На початку для дитини тренування 

з бойового хортингу будуть подібні іграм і розвагам, але поступово вона буде 

усвідомлювати всю серйозність і відповідальність даного хобі, а невеликі перемоги і 

нагороди будуть найкращою мотивацією для підкорення нових вершин [95–99]. Заняття в 

спортивній секції бойового хортингу закладу загальної середньої, позашкільної, вищої 

освіти позитивно вплинуть на людину, сформувавши набір базових якостей успішної 

особистості: силу волі і віру в свої можливості, прагення до досконалості в усіх життєвих 

питаннях. 

На початку для дитини тренування з бойового хортингу будуть подібні іграм і розвагам, 

але поступово вона буде усвідомлювати всю серйозність і відповідальність даного хобі, а 

невеликі перемоги і нагороди будуть найкращою мотивацією для підкорення нових 

вершин. Заняття в спортивній секції бойового хортингу закладу освіти позитивно 

вплинуть на вашу дитину, сформувавши набір базових якостей успішної людини: силу волі 

і віру в свої сили. 

Бойовий хортинг – спорт універсальний. Завдяки йому дитина буде міцною і здоровою, 

дисциплінованою і витривалою, товариською і комунікабельною, а також відповідальною 

і цілеспрямованою. Дорогі батьки, будьте опорою для своїх дітей – підтримуйте їх у 

процесі занять бойовим хортингом, і ми разом з вами зробимо їх розумними, сильними і 

здоровими, спрямуємо наших дітей на гідний шлях розвитку і самовдосконалення. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що 

виховна роль і функції тренерів дитячих, юнацьких і молодіжних клубів бойового 

хортингу в Україні мають велике значення для налагодження навчально-виховного 

процесу з бойового хортингу у закладах освіти. Бойовий хортинг сприяє підвищенню 

загальнофізичної підготовки студентів, має ефективні засоби позитивного впливу на 

виховання фізичної культури та основ здоров’я, формування цінностей здорового способу 

життя студентської молоді, а спортивні результати студентів, які займаються бойовим 

хортингом, від цього тільки підвищуються, і це дозволяє говорити про досягнення 

поставленої мети й розв’язання основних завдань даного наукового дослідження:  
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1. Визначено основні фактори ризику, в основі яких є поведінкові звички студентської 

молоді, яка займається у спортивних секціях бойового хортингу в процесі позааудиторних 

занять, і їх можливі наслідки впливу на здоров’я: куріння (скорочення тривалості життя, 

серцево-судинні захворювання, виникнення раку легень, хронічне захворювання легень, 

хронічне запалення дихальних шляхів (від носової порожнини до альвеол легень), 

склеротичні ураження стінок судин, звуження судин (гіпертонія), погіршення пам’яті, 

запаморочення, поява недокрів’я, погіршення стану імунної системи, руйнування кісткової 

та хрящової тканини, гальмування судинних і дихальних центрів, виникнення некрозів, що 

є наслідком появи тромбів через запалення судин, погіршення стану вегетативної нервової 

системи, погіршення робити всіх органів і систем організму, негативний вплив на процес 

розмноження та дозрівання статевих клітин, ускладнення внутрішньоутробного розвитку, 

ускладнення пологів, поява спадкових хвороб), відсутність фізичної активності (погіршення 

сну, збільшення вісцерального жиру, який накопичується навколо внутрішніх органів, 

розвиток остеоартриту, серцево-судинні захворювання, м’язи атрофуються, виникнення 

раку, поява остеопорозу, виникнення діабету, виведення з організму токсинів через піт, 

підтримка ваги в нормі, покращення опору організму до інфекційних захворювань, 

порушення роботи мозку, погіршення загального стану організму), висококалорійне 

харчування з пониженим вмістом клітчатки, а підвищеним – солі (скорочення тривалості 

життя, скорочення активного життя, погіршення адекватної адаптації людини до 

навколишнього природного середовища, серцево-судинні захворювання, припинення росту 

організму, виникнення раку, погіршення функції їжі в організмі, виникнення діабету, 

негативний вплив на формування характеру харчування, уповільнене відновлення 

працездатності організму, уповільнене забезпечення нормальної репродуктивної функції, 

незахищеність від впливу несприятливих екологічних умов, шкідливих виробничих і 

побутових чинників, зниження функцій організму до профілактики захворювань), 

алкогольна та наркотична залежність (серцево-судинні захворювання, загроза для нервової 

системи. погіршення пам’яті, сну, рухової координації, розумових здібностей, порушення 

ходи. втрата апетиту, зниження ваги, виникнення раку, пошкодження печінки, почуття 

божевілля, депресії, страху, тривоги, агресії, панічної атаки, відчуття заціпеніння, поява 

гнійного руйнування кісткової системи, травм, думки про суїцид, ослаблений імунітет, 

виникнення остеомієліту, парентеральний вірусний гепатит, параліч дихальних шляхів), 

туберкульозу, гепатитів, виникнення раку, інфекцій, які передаються статевим шляхом, 

загроза статевого та репродуктивного здоров’я, загроза безпліддя, проблеми у становленні 

особистості, поява шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики). 

2. Перевірена й адаптована під певний вік студентів, які займаються бойовим 

хортингом, класифікація фізичних вправ, які сприяють підвищенню рівня 

загальнофізичної підготовки студентів, гармонійному розвитку організму, вихованню 

фізичної культури, формуванню цінностей здорового життя студентської молоді, що має 

ознаки:  

інтенсивність (низька, середня, велика); вікова категорія (студентська молодь 18–

23 роки);  

стать (хлопці та дівчата);  

переважаючий прояв вольової якості (одна або декілька вольових якостей: 

цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, наполегливість, дисциплінованість, 

рішучість, витримка, організованість, діловитість, сміливість, мужність тощо, які 

формуються у процесі занять бойовим хортингом). 

Перспективи подальших досліджень. Подальша робота над визначенням виховної 

ролі і функцій тренерів дитячих, юнацьких і молодіжних клубів бойового хортингу в 

Україні у констатувальному, формувальному та контрольному експериментах буде 

конкретизована в результатах дослідження й опублікована у фахових виданнях. 
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Doroshenko M. M., Yeromenko E. A., Zub R. V. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 
Educational role and functions of coaches of children's, youth and 

youth clubs of combat horting in Ukraine 
 

Abstract. This scientific article describes the educational role and functions of coaches of children's, 

youth and youth clubs of combat horting in Ukraine, defines the content, forms and methods of combat 

horting in educational institutions to improve physical training, physical education and basics of student 

health, methodical recommendations on the organization of the educational process on combat horting 

in higher education institutions and the formation of a healthy lifestyle of student youth are revealed. The 

theoretical analysis of the program of training sessions, problems of formation of a healthy way of life of 

students and conditions of application of improving physical exercises of combat horting is carried out. 

The implementation of the content of general physical training, physical education and basic health of 

students in the process of combat horting is provided by adequate to the physical activity of schoolchildren 

and students methods of building training sessions in sports sections of educational institutions. It is noted 

that the work on the formation of civic and socio-professional position gives an effective result when it is 

not carried out in an instructive streamlined form, but carried out as if gradually, casually constitutes a 

certain tone in emotional and moral terms of combat horting teacher and athletes. Only an appropriately 

professionally and ideologically prepared and morally educated teacher can understand the full scale of 

the tasks of educating a future specialist, to prove himself as a true teacher of combat horting. The teacher 

of combat horting has always been an educator, but today education can and should be understood not 

as a simultaneous transfer of knowledge and evaluative judgments from the older generation to the 

younger, but also as interaction and cooperation of teachers and athletes of combat horting in their 

coexistence. 
 

Key words: educational role, combat horting, functions of trainers, physical education, education 

system, teaching methods.
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