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Анотація. В даній науковій статті охарактеризовано взаємозв'язок між загальною 

культурою учня бойового хортингу і рівнем його спортивних досягнень. Зазначено, що 

духовне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних 

переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими у 

суспільстві, виховання колективізму, свідомої дисципліни та організованості, 

громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків 

людей, до порушення норм і правил культурної поведінки. Це планомірний, 

цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини через організацію умов, в 

яких формуються її духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до 

загальнолюдських морально-етичних цінностей. Система духовного виховання 

спрямована на формування цілісної моральної особистості, яка включає такі 

гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, 

чесність, справедливість, людська гідність, повага і любов до людей, правдивість і 

скромність, сміливість і мужність. Зміст духовного виховання включає принципи, норми, 

правила моралі та прогресивні традиції, які становлять частину духовного життя 

народу. Це народні традиції, шанобливе ставлення до Батьківщини, суспільства, праці, 

до людей і самих себе. У функціональному виявленні можна відзначити: більш високу 

якість здоров'я, поліпшення адаптаційних процесів, підвищення працездатності і 

тренованості; зниження захворюваності і хворобливих відчуттів; більш швидкий і 

повноцінний перебіг процесів відновлення після фізичної і розумової діяльності; посилення 

імунних механізмів захисту організму; активність обмінних процесів в організмі; 

посилення статевої потенції, нормалізація співвідношення маси тіла і росту; гарну 

поставу і легкість ходи. 

Ключові слова: культура особистості, бойовий хортинг, учні спортивної секції, 

спортивні досягнення, фізична культура, духовне виховання. 
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Актуальність наукового дослідження. Взаємозв'язок між загальною культурою учня 

бойового хортингу і рівнем його спортивних досягнень має конктерне значення як для 

тренерсько-викладацького складу, так і для учнів спортивних секцій і гуртків закладів 

освіти. У процесі навчально-тренувальної роботи педагоги виховують у спортсменів не 

тільки спортивні здібності та фізичну силу, спритність, витриваліть, а також готують учнів 

до дорослого життя, виховуючи в них морально-вольові та етичні якості особистості. 

Безпечна поведінка дома, на вулиці, у закладі освіти. Безпечна поведінка людини, 

яка знає як діяти у тій чи іншій ситуації, впливає на процес збереження здоров'я. Здоровий 

спосіб життя володіє широким позитивним спектром дії на різні сторони проявів організму 

і особистості людини [1–11; 19–32]. У поведінці це проявляється в більшій життєвій 

енергії, зібраності, хорошій комунікабельності; відчутті своєї фізичної і психоемоційної 

привабливості, оптимістичному настрої, умінні забезпечити свій повноцінний і приємний 

відпочинок, цілісну культуру життєдіяльності. 

У психологічному аспекті гідності здорового способу життя виявляються як психічне 

здоров'я, гарне самопочуття в нервово-психічній стійкості, здатності успішно переносити 

наслідки психічних стресів, у добре вираженій вольовій організації (самовладанні, 

цілеспрямованості, наполегливості, досягненні поставленої мети, рішучості), впевненості 

в своїх силах, меншого впливу депресії, іпохондрії, підозріливості. 

Виклад основного матеріалу. У функціональному виявленні можна відзначити: більш 

високу якість здоров'я, поліпшення адаптаційних процесів, підвищення працездатності і 

тренованості; зниження захворюваності і хворобливих відчуттів; більш швидкий і 

повноцінний перебіг процесів відновлення після фізичної і розумової діяльності; 

посилення імунних механізмів захисту організму; активність обмінних процесів в 

організмі; посилення статевої потенції, нормалізація співвідношення маси тіла і росту; 

гарну поставу і легкість ходи [12]. 

Наведений зміст критеріїв може бути розширений і деталізований у залежності від 

потреб особистості. Особливо важливо знати правила безпечної поведінки для 

спортсменів і привчати їх до дотримання певного набору цих правил. 

Поради для спортсменів бойового хортингу щодо правильної безпечної поведінки: 

пам’ятайте і виконуйте правила переходу вулиць і доріг; 

не розважайтесь, не грайтесь на тротуарі, біля доріг; 

дотримуйтесь правил посадки в електропоїзд, автобус; 

на зупинці не стійте близько біля дороги; 

не беріть в руки вибухонебезпечні предмети, а у випадку їх виявлення, необхідно 

повідомити відповідні органи безпеки; 

не можна безконтрольно розпалювати вогнища і кидати у вогонь карбід, солярку, 

бензин тощо; 

не підходьте до ліній електромереж. Якщо дріт обірваний, повідомте відповідні органи 

безпеки; 

не грайтесь біля залізничного полотна, не кладіть на залізничні рельси предмети, не 

кидайте нічого у вікна потягу; 

не лазьте по ярках і на будівельних майданчиках; 

обережно користуйтесь побутовими електричними приладами: комп’ютером, 

телевізором, праскою, холодильником; 

не грайтеся з бродячими собаками і кішками. Мийте руки після навчання, перед 

вживанням їжі; 

будьте обережні на тонкій кризі. Не катайтесь на санчатах, ковзанах та лижах біля 

водоймищ з тонкою кригою; 

не катайтесь на ковзанках біля проїжджої частини вулиці; 

не торкайтеся вологими руками металевих предметів на морозному повітрі; 
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дотримуйтесь відповідних правил поведінки в громадських місцях; 

не використовуйте піротехнічні засоби без вивчення інструкції – це небезпечно; 

не використовуйте відкритий вогонь (свічки, бенгальські вогні тощо) у приміщеннях 

біля новорічної ялинки та на інших святах – це може призвести до пожежі; 

для прогулянок та поїздок вдягайся зручно і тепло, щоб не застудитися. 

Інструкція для спортсменів щодо дотримання правил безпечної поведінки у 

закладі освіти 

Будьте дисциплінованими, уникайте бійок, сварок, інших конфліктних ситуацій. 

Не розважайтеся, не грайтеся: іграшковими пістолетами, що стріляють пластмасовими 

кульками, рогатками та іншими подібними пристроями. 

Не з’ясовуйте стосунків за допомогою кулаків, нецензурних слів, крику. 

Дотримуйтеся правил техніки безпеки. 

Будьте уважні на східцях, переходах, у приміщеннях закладу освіти, на території. 

При перебуванні серед гурту людей не штовхайтеся. 

На території та в приміщеннях закладу освіти забороняється: курити, що шкодить 

організму як самого курця, так і оточуючих та може призвести до виникнення пожежі; 

приносити, демонструвати іншим та гратися гострими, колючими предметами (ножами, 

шилом тощо), зброєю, іншими небезпечними предметами; вживати енергетичні, 

алкогольні та слабоалкогольні напої [13–18]. На території закладу освіти не створюйте 

ситуації, небезпечної для свого здоров’я та здоров’я оточуючих. 

До навчальних занять, під час перерв та після занять забороняється: 

Кидатись один в одного різними предметами (сумки, папки, книги, портфелі, сніжки, 

каміння тощо). Такі дії можуть призвести до травмування та каліцтва. 

Проводити досліди з вибухонебезпечними речовинами (магнієм, карбідом кальцію, 

селітрою тощо) [33–48]. Всі досліди з хімічними речовинами, тим більше якщо є підозра, 

що вони можуть вибухнути, треба проводити у спеціалізованому кабінеті з дозволу та під 

наглядом викладачів хімії тощо. 

Використовувати петарди, бенгальські вогні, запальнички, сірники – іграшкові вироби 

та інші предмети, які можуть призвести до пожежі. 

Залазити на огорожу, дерева, дах закладу освіти, зовнішні пожежні драбини та подібні 

конструкції. 

На стадіоні чи спортивному майданчику проводити тренування (заняття) без викладача, 

використовувати спортивний інвентар та спортивні снаряди, залазити на конструкції, 

якими обладнано спортивний майданчик, стадіон. 

Залазити на підвіконня, у відчинені вікна будівель закладу освіти. 

Кидати предмети, каміння та стукати у вікна закладу освіти. 

Кидати предмети на електропровід. Він може обірватися і вразити людину 

електрострумом. 

Під час навчальних занять забороняється: 

заважати викладачу та одногрупникам; 

розмовляти або користуватись мобільними телефонами; 

провокувати конфліктні ситуації, грубо поводитись з викладачем та одногрупниками; 

вживати ненормативну лексику; 

застосовувати фізичну силу у відносинах з викладачами та одногрупниками; 

зазіхатися на майно інших людей (гроші, мобільні телефони тощо); 

займатись сторонніми справами; 

читати чи розглядати літературу ненавчального характеру. 

Правила поведінки при надзвичайних ситуаціях 

У зв’язку із можливими напруженими обставинами, ситуаціями в суспільстві і державі 

всім особам нагально рекомендується дотримуватись правил безпечної поведінки. 
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1. Повсякденна дорога 

Вам необхідно пам'ятати свою домашню адресу, бажано мати при собі документ, що 

засвідчує особу. 

Батьки мають знати родини ваших друзів і знати маршрути вашої дороги до закладу 

освіти, до дому, до товаришів. 

Ці маршрути не повинні проходити через погано освітлені й малолюдні вулиці, ліс, 

пустирі. 

Не беріть у незнайомих людей гроші, подарунки, нікуди не йдіть із ними та не сідайте 

в машину, чого б вам не обіцяли. 

Не розповідайте чужим про себе, свою родину, сусідів, – наприклад, що батьки у 

відрядженні, відпустці, що сусіди виїхали на дачу, що тато має намір купити машину тощо. 

Не дозволяйте будь-кому зі сторонніх торкатися ваших інтимних органів – у цьому 

може критися велика небезпека. 

Якщо ви залишаєтесь дома на самоті, не відчиняйте двері підозрілим особам (або 

відчиняйте тільки на умовний дзвоник), не підходьте до дверей і не розмовляйте. 

2. Пізнє повернення додому 

У таких випадках дотримуйтесь наступних правил: 

Не скорочуйте шлях, якщо при цьому ви маєте йти прямо через пустирі, будівництва чи 

парки. Краще довгий шлях, який є світлим і чистим. 

Приходьте додому не пізніше обговореного часу, обов'язково попереджайте, якщо ви 

раптом затримались, повідомляйте батькам, куди йдете й коли повернетесь. Тоді вони не 

будуть так переживати й хвилюватись у разі вашої відсутності. 

Якщо помітили попереду гучну компанію – зверніть на інший шлях. 

У разі, коли вас покликали ззаду, заулюлюкали, – не відповідайте. 

Коли запропонують безкоштовно довезти вас додому, краще відмовтесь. 

Вдень чи вночі оберніться: якщо хтось іде за вами, пропустіть уперед. 

Якщо той стоїть, очікує, не знає, до кого прийшов, не поспішайте відчиняти двері 

під'їзду. Запитайте: «До кого? Почекайте. Я до них зайду, передам» [49–62]. Не заходьте у 

під'їзд із незнайомою підозрілою людиною. Краще дочекайтесь когось із мешканців 

вашого під'їзду. Якщо відчуєте небезпеку – голосно кричіть. 

3. Нещасні випадки на вулиці 

Що робити, щоб уникнути нещасного випадку на вулиці? 

Пересувайтесь зовнішньою частиною тротуару, щоб не потрапити під удар бурульок, 

деталей будинку, уламків рекламних щитів, квіткових горщиків тощо, які можуть впасти. 

Почувши крик попередження чи звук падіння чогось, швидко відстрибніть від будинку 

чи притисніться впритул до стіни, прикривши голову руками чи сумкою. 

Обходьте місця, де над ґрунтом чи асфальтом піднімається пара: у цьому місці можуть 

бути промиті водою підземні порожнини. Провалившись у них, можна одержати сильні 

опіки або ж загинути. 

Обходьте й об'їжджайте на велосипеді люки (каналізаційні, зв'язку тощо). 

Дотримуйтесь правил дорожнього руху. 

Не переходьте будівельні траншеї та ями тимчасовими стежинами або імпровізованими 

містками. Обходьте ями, заповнені водою. 

Не спускайтесь у колодязі та підземні комунікації, тому що там накопичуються 

смертельно небезпечні гази. 

4. Уникнення зустрічі з шахраями 

Що робити, щоб не стати жертвою шахрайства? 

Ніколи не давайте незнайомим людям гроші за посередництво у придбанні товарів 

установленого порядку. 
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Не дозволяйте незнайомим людям ворожити на коштовності чи грошах, що вам 

належать. Як правило, гроші та майно до вас уже можуть не повернутися. 

Не віддавайте малознайомим людям заздалегідь гроші, хоч і прийшли вони з питання 

установки в майбутньому телефонів, сантехніки, ремонту житлових приміщень тощо. 

Не грайте на вулицях в азартні ігри («наперсток», «три тузи», «рулетка», «паличка» 

тощо), бо ви програєте у будь-якому випадку. 

Не давайте незнайомим одноліткам приміряти одяг, взуття, інші речі. Їх можуть не 

повернути. 

З метою запобігання та зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, які 

можуть викликати людські жертви та матеріальні збитки, слід звернути увагу на правила 

безпечної поведінки і дотримуватися їх в усіх випадках. 

Духовне виховання юних спортсменів бойового хортингу. Духовні чинники є 

важливими компонентами здоров'я і благополуччя. Це розуміння здоров'я як здатності до 

творення добра, самовдосконалення, милосердя і безкорисливої взаємодопомоги [63–77]. 

Духовний фактор багато в чому залежить від індивідуального способу життя, а ступінь 

його впливу на здоров'я людини становить 70 %. Тобто, духовна людина практично завжди 

є здоровою, за виключенням вроджених патологій або каліцтва. Духовність та культура 

людини є прямими ознаками її здоров’я. 

Духовне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних 

переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими у 

суспільстві, виховання колективізму, свідомої дисципліни та організованості, 

громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків 

людей, до порушення норм і правил культурної поведінки. Це планомірний, 

цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини через організацію умов, 

в яких формуються її духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до 

загальнолюдських морально-етичних цінностей. 

Система духовного виховання спрямована на формування цілісної моральної 

особистості, яка включає такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, 

толерантність, совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага і любов до 

людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність. Зміст духовного виховання 

включає принципи, норми, правила моралі та прогресивні традиції, які становлять частину 

духовного життя народу. Це народні традиції, шанобливе ставлення до Батьківщини, 

суспільства, праці, до людей і самих себе. 

Все вищезгадане тісно переплітається з основною виховною стратегією системи 

бойового хортингу. Дані аспекти духовного виховання спортсменів бойового хортингу 

поєднуються з сімейними цінностями (моральними основами життя сім’ї), 

громадянськими цінностями (права і свободи людини, обов’язки перед іншими людьми, 

ідеї соціальної гармонії, поваги до закону) та національними цінностями (патріотизм, 

почуття національної гідності, історична пам’ять) складають собою систему духовних 

цінностей у загальній концепції духовного виховання спортсменів бойового хортингу. 

Розглянувши основні складові здорового способу життя, можна сказати про те, що якщо 

людина не буде знати елементарних основ, і не буде дотримуватися принципів здорового 

способу життя, то вона завдасть непоправної шкоди своєму здоров'ю, в неї з'являться різні 

захворювання внутрішніх органів, знизиться працездатність і скоротиться термін 

життя [78–93]. Для спортсменів бойового хортингу це може обернутися не тільки 

зниженням спортивної підготовленості, а й неочікуваним втрачанням булого здоров’я. 

Взаємозв'язок між загальною культурою спортсмена бойового хортингу і рівнем 

його досягнень 

В останні роки активізувалася увага до фізичної культури і здорового способу життя 

спортсменів бойового хортингу, що пов'язане зі стурбованістю фахівців Національної 
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федерації бойового хортингу України, спортивного співтовариства, суспільства щодо 

здоров'я спортсменів та фахівців, які активно тренуються у залах бойового хортингу, 

зростання захворюваності в процесі професійної підготовки, наступним зниженням 

працездатності. Необхідно чітко розуміти, що не існує здорового способу життя як певної 

особливої форми життєдіяльності поза способу життя в цілому. 

Здоровий спосіб життя відображає узагальнену типову структуру форм життєдіяльності 

спортсменів бойового хортингу та рівень їх фізичної культури. В умовах здорового 

способу життя відповідальність за здоров'я формується у спортсмена як частина 

загальнокультурного розвитку, що виявляється в єдності стильових особливостей 

поведінки, здатності побудувати себе як особистість відповідно до власних уявлень про 

повноцінне в духовному, моральному і фізичному відношенні життя. 

Здоровий спосіб життя багато в чому залежить від ціннісних орієнтацій спортсменів 

бойового хортингу як особистісно значущих, але таких, які не завжди збігаються з 

цінностями, виробленими суспільною свідомістю.  

Так, в процесі накопичення особистістю соціального досвіду можлива дисгармонія 

пізнавальних (наукові та життєві знання), психологічних (формування інтелектуальних, 

емоційних, вольових структур), соціально-психологічних (соціальні орієнтації, система 

цінностей), функціональних (навички бойового хортингу, вміння, звички, норми 

поведінки, діяльність, відносини) процесів. 

Подібна дисгармонія може стати причиною формування асоціальних якостей 

особистості. Тому у клубі бойового хортингу необхідно забезпечити свідомий вибір 

спортсменом суспільних цінностей здорового способу життя і формувати на їх основі 

стійку та індивідуальну систему ціннісних орієнтацій, здатну забезпечити саморегуляцію 

особистості, мотивацію її поведінки та діяльності. 

Здоров'я спортсмена бойового хортингу – найперша необхідна умова успішного 

розвитку у виді спорту, життєдіяльності його як вихованої людини, його навчання, праці, 

добробуту, створення сім'ї та виховання спортсмена як розвиненої особистості. 

Навчити спортсменів берегти і зміцнювати своє здоров’я – одне з найважливіших 

завдань Національної федерації бойового хортингу України, яке має стати атрибутом будь-

якої освітньої діяльності у закладі освіти абиякого рівня і поза його межами. 

Здоров'язбережувальна компетентність, як ключова, формується на міжпредметному рівні 

за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та 

пізнавальних можливостей спортсменів. 

Здоров'язбережувальна компетентність формується шляхом вивчення предметів 

освітньої галузі здоров'я і фізичної культури та передбачає оволодіння учнями 

відповідними компетенціями [94–99]. З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі 

щодо здоров'я і фізичної культури особистості визначається за такими змістовими лініями: 

Головними завданнями навчання спортсменів бойовому хортингу є: 

формування в учнів, які займаються бойовим хортингом, знань про культуру поведінки 

та здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку серед колег, друзів, однодумців, 

взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням; 

розвиток у спортсменів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, 

удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників; 

виховання у спортсменів бойового хортингу потреби у здоров’ї, що є важливою 

життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; 

набуття спортсменами власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану 

здоров’я; 

розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших людей. 
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формування в учнів, які займаються бойовим хортингом, соціальної і життєвої 

компетентності на основі засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у 

сім'ї, закладі освіти, колективі, громадянському суспільстві; 

формування в учнів основ споживчої культури, умінь приймати рішення щодо власної 

поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; 

оволодіння спортсменами бойового хортингу моделями поведінки і способами 

діяльності, які відповідають українському законодавству. 

Реалізація мети та завдань навчання спортсменів бойового хортингу буде ефективною 

за умов: 

постійного мотивування учнів, які займаються бойовим хортингом, до здорового 

способу життя і безпечної життєдіяльності; 

застосування інтерактивних технологій навчання, що забезпечують індивідуалізацію 

сприйняття, активну участь кожного спортсмена і групову взаємодію; 

переважання практичних дій і зусиль спортсменів у засвоєнні навчального матеріалу; 

забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями з бойового хортингу і 

можливостями їх практичного застосування у процесі тренувань і змагань; 

організація комунікативного спілкування, застосування в навчально-тренувальному 

процесі ігрових методів, елементів дискусії, методу проектів, які є ефективними засобами 

розвитку особистості, її громадянських якостей; 

забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом 

інших предметів у закладах освіти (фізична культура, захист України, фізичне виховання, 

педагогіка тощо); 

співпраці викладачів з батьками, батьків зі спортсменами; 

ціннісного ставлення викладача з бойового хортингу до свого здоров’я, особистого 

прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя. 

Змістову основу навчання спортсменів бойового хортингу складають такі базові 

поняття: здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна 

компетентність, здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички). 

Здоров'я розглядається як: 

стан загального фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб і фізичних вад (Всесвітня організація охорони здоров’я – ВООЗ); 

процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, соціальної, 

психічної та духовної його складових. 

Здоровий спосіб життя – усталений спосіб життєдіяльності людини, метою якої є 

формування, збереження, зміцнення і відновлення свого здоров’я. 

Безпечна поведінка – поведінка людини, яка не загрожує її життю і здоров'ю та безпеці 

інших людей. 

Здоров’язбережувальна компетентність – здатність спортсмена бойового хортингу 

застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або 

навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я. 

Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) – це суспільно визнаний 

рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах 

життєдіяльності людини. 

Зміст навчання для кожного віку спортсменів бойового хортингу структурується за 

такими розділами: 

1) здоров'я людини; 

2) фізична складова здоров'я; 

3) соціальна складова здоров'я; 

4) психічна та духовна складові здоров'я. 
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Тема «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення спортсменів 

бойового хортингу про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із 

способом життя і навколишнім середовищем. 

Тема «Фізична складова здоров’я» спрямований на вивчення чинників, що впливають 

на фізичне благополуччя спортсмена, який займається бойовим хортингом. 

Тема «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, що впливають на 

соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому 

середовищі. 

Тема «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію щодо чинників, які 

впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток спортсмена бойового 

хортингу. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної 

самооцінки, навичок критичного мислення та уміння приймати виважені рішення. 

Таким чином, ведення здорового способу життя залежить від загальної культури само 

спортсмена бойового хортингу. Педагоги бойового хортингу працюють зі спортсменами у 

позанавчальний час. Надаємо основні моменти ведення такої роботи. Позаурочна, 

позааудиторна і спортивно-масова робота у закладі освіти проводиться систематично, 

планово та підзвітно. У позанавчальний час у закладі освіти проводяться масові 

фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи з бойового хортингу. Ними передбачається: 

а) більш глибоке засвоєння спортсменами бойового хортингу програмного матеріалу, 

що вивчається на тренувальних заняттях; 

б) виконання відстаючими учнями нормативних вимог програми з бойового хортингу, 

фізичного виховання та з державних тестів; 

г) організація систематичних занять з бойового хортингу за інтересами спортсменів; 

д) проведення масових спортивних змагань з бойового хортингу. 

Головна мета позанавчальної фізкультурно-спортивної роботи полягає в тому, щоб 

залучити кожного учня, який займається бойовим хортингом, до регулярних занять у 

спортивній секції закладу освіти, самостійного щоденного виконання фізичних вправ на 

свіжому повітрі. У сучасних умовах викладач фізичного виховання навчає в середньому 

200–250 учнів. Організовувати щоденну фізкультурно-масову роботу слід усіма 

педагогічними засобами, привчати спортсменів до самостійних занять бойовим хортингом 

у закладі освіти та за місцем проживання. Всі форми навчально-тренувальних і 

фізкультурно-оздоровчих занять, які проводяться в процесі навчальної і позанавчальної 

роботи, мають відповідати головній вимозі – всебічно сприяти залученню кожного 

спортсмена до щоденних самостійних занять бойовим хортингом. 

Висновок. Таким чином, у даній науковій статті охарактеризовано взаємозв'язок між 

загальною культурою учня бойового хортингу і рівнем його спортивних досягнень. 

Зазначено, що духовне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних 

почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, 

прийнятими у суспільстві, виховання колективізму, свідомої дисципліни та 

організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до 

аморальних вчинків людей, до порушення норм і правил культурної поведінки.  

Це планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини 

через організацію умов, в яких формуються її духовна, емоційна, світоглядна сфери та 

поведінка відповідно до загальнолюдських морально-етичних цінностей. Система 

духовного виховання спрямована на формування цілісної моральної особистості, яка 

включає такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, 

совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага і любов до людей, правдивість 

і скромність, сміливість і мужність. Зміст духовного виховання включає принципи, норми, 

правила моралі та прогресивні традиції, які становлять частину духовного життя народу. 
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Мета даної статті досягнута у результаті надання інформації щодо поліпшення 

фізичного виховання у системі навчально-тренувальної діяльності місцевих федерацій і 

окремих клубів бойового хортингу в регіонах України. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у розробці методичних 

рекомендацій до реалізації та впровадження результатів даного дослідження у навчально-

виховний процес дитячих гуртків, оптимізації гурткової роботи у закладах загальної 

середньої освіти. 
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Grechanyi O. M., Yeromenko E. A., Karasevych S. A. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 

The relationship between the general culture of the student of combat horting 

and the level of his sporting achievements 
 

Abstract. This scientific article describes the relationship between the general culture of a student of combat 

horting and the level of his sporting achievements. It is noted that spiritual education is aimed at instilling and 

developing moral feelings, strong beliefs and the need to behave in accordance with moral norms accepted in 

society, education of collectivism, conscious discipline and organization, civic and social responsibility, 

intolerance of immoral acts of people, violation of norms and rules of cultural behavior. This is a planned, 

purposeful influence on the moral and emotional development of man through the organization of conditions 

in which his spiritual, emotional, ideological spheres and behavior are formed in accordance with universal 

moral and ethical values. The system of spiritual education is aimed at forming a holistic moral personality, 

which includes such humanistic traits as kindness, sensitivity, mercy, attention, tolerance, conscience, honesty, 

justice, human dignity, respect and love for people, truthfulness and modesty, courage and bravery. The 

content of spiritual education includes principles, norms, rules of morality and progressive traditions that are 

part of the spiritual life of the people. These are folk traditions, respect for the Motherland, society, work, 

people and themselves. In functional detection it is possible to note: higher quality of health, improvement of 

adaptive processes, increase of working capacity and fitness; reduction of morbidity and painful sensations; 

faster and fuller course of recovery processes after physical and mental activity; strengthening the body's 

immune defense mechanisms; activity of metabolic processes in the body; strengthening of sexual potency, 

normalization of a ratio of body weight and growth; good posture and ease of gait. 

Key words: personality culture, combat horting, students of sports section, sports achievements, physical 

culture, spiritual education.
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