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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ В ПРОЦЕСІ 

ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
Гречаний О. М., 

Київська інженерна гімназія 

Єрьоменко Е. А. 

Університет ДФС України, м. Ірпінь 
 

Актуальність наукового дослідження. Викладання бойового хортингу в процесі 

гурткової роботи у закладах загальної середньої освіти – процес безперервний. Він не має 

фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії в другу, від 

створення умов, сприятливих для творчої тренерської діяльності, до забезпечення 

співробітництва всіх зацікавлених осіб у творчому процесі та самостійній творчості, яка і 

формує потребу особистості у фізичному виховання засобами бойового хортингу, в 

подальшому творчому сприйнятті школярами світу. Демократичні перетворення в 

суспільстві зруйнували традиційні засади шкільного виховання, зумовили переосмислення 

змісту фізичного і духовного виховання школярів [1–12; 18–28]. Головною метою гурткової 

роботи з бойового хортингу в закладах загальної середньої освіти є: створення умов для 

творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у 

вільний від навчання час, підготовка до майбутнього життя, задоволення їх освітніх потреб. 
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Сучасна школа створює сприятливі умови для самореалізації і розвитку кожної дитини, 

врахування індивідуальних запитів та інтересів, стимулювання внутрішньої потреби дитини 

у формуванні її духовного світу [13]. 

Соціальний досвід, досвід ставлення особистості до світу, природи, людей, до самої себе 

нагромаджується у діяльності. Для забезпечення ефективності морального ставлення 

особистості потрібно забезпечити діяльність, яка є базою для розгортання гуманних 

стосунків, що спонукатиме до гуманістичних вчинків. Лише у спільній діяльності виникає 

потреба у налагодженні морально цінних, гуманних за змістом взаємин.  

Виклад основного матеріалу. Гурткову роботу учнів можна назвати чинником 

всебічного розвитку особистості школяра. Учнівські гуртки – це самодіяльні об’єднання 

учнів, одна з форм позакласної й позашкільної роботи. Згідно із Законом України «Про 

позашкільну освіту» – «гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, 

науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів входять у 

систему позашкільної освіти, що є освітньою підсистемою допрофесійної підготовки учнів» і 

повинна розглядатися як повноправна та надзвичайно важлива складова навчально-

виховного  процесу в школі, в рамках якої педагоги зобов’язані надавати високоякісні та 

професійні освітні послуги. 

Гурткова робота з бойового хортингу сприяє вихованню патріотизму та життєво важливих 

рухових навичок, а також надає рухам красу, граціозність, точність. Вона забезпечує 

розвиток психофізичних якостей дитини, таких як: спритність, швидкість, сила, гнучкість, 

витривалість; формує волю, характер, дисциплінованість; розвиває пам’ять, мислення. 

Специфічним завданням дитячого фізкультурно-патріотичного гуртка «Бойовий хортинг» є 

формування в школярів правильної постави, корекція різних деформацій тіла, виховання 

вмінь володіти ним. 

У ході навчання фізичним вправам спеціального розділу бойового хортингу важливо 

давати дітям знання про техніку виконання рухів, щоб формування рухових умінь і навичок 

здійснювалося не тільки через велику кількість повторень, а впливало на швидкість 

засвоєння рухів через реалізацію принципу усвідомленості в навчанні [14–17]. Тим самим 

ставиться питання (основна мета) не тільки про формування рухових навичок, але й про 

прилучення учнів до фізичної культури суспільства загалом, виховання патріотизму, що 

сприятиме формуванню здорового способу життя та їхній підготовці до повноцінного життя 

в суспільстві.  

Фізичне виховання та виховання патріотизму є завжди актуальними та регулюється 

нормативними документами: Державна національна програма «Освіта», «Україна ХХІ 

століття»; Національна програма патріотичного виховання громадян, розвитку духовності; 

Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу 

життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства; Національна 

програма «Діти України»; Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну 

середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти України; Національна доктрина 

розвитку фізичної культури і спорту; Концепція національно-патріотичного виховання 

молоді; Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Концепція 

громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Програма 

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді та іншими документами, які займають 

стратегічні місця в системі освіти і науки.  

У зв’язку з цим дані заняття мають назву – фізкультурно-патріотичні, що передбачають 

(основні завдання): передачу дошкільнятам і учням молодших класів суспільно-історичного 

досвіду; культури виконання рухів, вироблені людством; виховання патріотичних почуттів, 

що закріплені віками та тисячоліттями (любов до своєї Батькісщини, гордість за свій народ, 

відповідальність за його минуле та сьогодення, готовність до його захисту тощо); специфіки 

вправ бойового хортингу, які застосовувалися багатьма попередніми поколіннями українців. 

Ця форма роботи є провідною для формування правильних рухових вмінь і навичок, і 

створює сприятливі умови для засвоєння загальних положень і закономірностей при 
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виконанні фізичних вправ, сприяє розвитку різнобічних здібностей дітей. Навчальні заняття 

в гуртках бойового  хортингу одночасно з усіма дітьми певної групи дозволяють забезпечити 

свідоме засвоєння матеріалу, підвести дітей до узагальнень, пов’язаних з оволодінням 

руховими діями початкової базової техніки бойового хортингу й їх використанням. Без 

узагальнення неможливе перенесення правильного виконання руху в інші ситуації. 

Бойовий хортинг у роботі секції охоплює всю освітньо-виховну роботу в позаурочний час 

і спрямовує на забезпечення потреб особистості. Гурткова робота є найбільш масовою 

формою науково-дослідницької творчості учнів. Ця форма роботи з учнями є 

найпоширенішою формою позакласної роботи [29–38]. Тематика гурткових занять з 

бойового хортингу підпорядкована навчальному матеріалу, відповідає запитам спортсменів. 

На заняттях гуртка учні удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в 

практичному значенні прийомів бойового хортингу, які опановують, з користю проводять 

свій вільний час. Гурток з бойового хортингу готує учнів до самопізнання, самоутвердження 

і самовираження. Як правило, гурток об’єднує однодумців, зосереджених предметом, 

бажаючих закріпити і поповнити свої знання, брати участь у колективних видах діяльності. 

Заняття гуртка бойового хортингу не занадто регламентовані навчальною програмою. У 

зв’язку з цим відкриваються необмежені можливості для дослідницької діяльності педагога, 

удосконалення його методичної майстерності. У процесі підготовки і проведення занять 

тренер – керівник гуртка з бойового хортингу може перевірити правильність своїх 

припущень, ефективність форм, методів і прийомів, практичну і виховну значимість 

підготовлених матеріалів. 

У виборі структури занять і їх змісту враховується, що учні прийшли на них після 

напруженого навчального дня, і їм необхідний відпочинок, зміна видів діяльності. Цінність 

гурткової роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує проблему організації 

вільного часу школярів, задовольняє їх різноманітні інтереси, активізує пізнавальну 

діяльність учнів. 

Активізуючи пізнавальну діяльність школярів, керівник гуртка створює умови для 

практичного застосування одержаних ними вмінь та знань [39–47]. 

Гурткова робота бойового хортингу базується на основі спільних принципів навчання і 

виховання школярів. Разом з тим, при організації різних видів позакласної, позаурочної 

роботи необхідно врахувати їх специфічні принципи, зокрема: 

добровільність у виборі учнями тих чи інших форм і конкретного змісту позакласної 

роботи з урахуванням їх особистих інтересів; 

масовість позакласної роботи; 

опора на самостійність, індивідуальність та ініціативу учнів у створенні різних напрямів у 

проведенні масових позакласних заходів; 

суспільно-корисна спрямованість і творчий характер такого цікавого виду спортивної 

роботи, яким є бойовий хортинг. 

Аналіз процесу становлення і розвитку гурткової роботи бойового хортингу з дітьми 

свідчить про наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на творчий розвиток 

особистості. У процесі свого розвитку позашкільна освіта і виховання набули певного 

досвіду, престижу і сформувались як невід'ємна частина цілісної системи освіти України. 

Концепція позашкільної освіти та виховання є першим кроком і спробою наукового 

осмислення розвитку позашкільної освіти та виховання, і фактично відкриває простір для 

становлення нової галузі педагогічної науки – позашкільної педагогіки, сегментом якої є 

гурткова робота з бойового хортингу. 

В умовах демократизації суспільства, переходу до ринкових відносин відбуваються значні 

зміни у суспільній свідомості, а також вагомого значення набуває погляд на особистість з 

позиції культурно-освітніх, інформаційних, дозвіллєво-розважальних послуг, що 

користуються все більшим попитом у дітей і батьків. 

Основні завдання гурткової роботи з бойового хортингу: сприяти творчій спрямованості 

особистості, розвитку творчих рис характеру, творчій самосвідомості, розвитку творчих 



 

254 
 

якостей інтелекту, постійному зростанню потенціалу творчої діяльності, формуванню 

психічних якостей творчої особистості, вихованню у дітей чи підлітків здатності до творчого 

спілкування тощо. 

Типи гурткових занять бойового хортингу характеризуються великою різноманітністю. 

Можна виділити заняття за змістом: спеціальне дитяче заняття – «дитяча дискотека бойового 

хортингу», гімнастика та рухливі ігри, навчання спортивним вправам і елементам бойового 

хортингу, навчання елементам спортивних ігор, розвиток орієнтування, заняття-походи 

(елементарний дитячий туризм). Гурткові заняття з бойового хортингу розрізняються за 

використанням методів роботи [48–57]. Велике місце займають заняття змішаного типу 

(коли на одному занятті відбувається розучування одних вправ, закріплення і вдосконалення 

інших), застосовуються ігровий та сюжетний типи занять. Гурткові заняття з бойового 

хортингу можуть також передбачати тільки закріплення і вдосконалення базових рухів 

техніки. Використовується й контрольний тип, коли керівник гуртка визначає рівень 

засвоєння матеріалу за квартал, півріччя, рік. При цьому структура гурткових занять не 

змінюється, вони відрізняються завданнями змісту, підбором вправ і формою проведення. 

Ефективність навчання фізичним вправам забезпечується за допомогою різних способів 

організації дітей: фронтальний, груповий, коловий тощо. Керівник гуртка, вчитель фізичної 

культури, тренер з бойового хортингу сам визначає найдієвіший спосіб проведення заняття з 

бойового хортингу. Ці способи при виконанні рухів впливають на кількість повторень 

базової техніки бойового хортингу за відведений час, забезпечують управління керівником 

гуртка процесом засвоєння матеріалу, створюють умови для усвідомленого оволодіння 

структурними компонентами руху і дозволяють дітям вчитися не тільки у педагога, який 

викладає, але й у своїх однолітків. 

На гурткових заняттях часто використовується фронтальний спосіб організації навчання, 

при якому всі діти виконують одночасно однаковий рух. Цей спосіб дозволяє за виділений 

педагогом час забезпечити достатньо високу повторюваність, що сприяє швидкому 

утворенню тимчасових зв’язків, досягненню високої активності кожного спортсмена і 

достатнього фізичного навантаження при виконанні будь-якого руху. Але при цьому педагог 

не може утримати в полі зору всіх дітей, перемикаючись на навчання одних, він не бачить дії 

інших. Тому при багаторазовому повторенні техніки бойового хортингу може закладатися 

його помилкове виконання дитиною, і в подальшому доведеться вносити в нього корективи.  

Дитина не має можливості спостерігати за діями інших дітей, які займаються. Цей спосіб 

цілком підходить для формування початкового уявлення про новий рух, для оволодіння 

початковими діями з яким-небудь новим знаряддям (м’ячем, обручем, мішечком тощо), коли 

створюється орієнтування у виконанні [58–67]. Для виконання фізичних рухів бойового 

хортингу діти можуть бути розділені на групи, тобто використовується груповий спосіб 

організації дітей. При цьому кожна група, як правило, вправляється у здійсненні певних 

технічних дій, тому кількість дітей біля одного снаряда значно зменшується. 

Через деякий час підгрупи міняються місцями, і це дозволяє переходити до дій на різному 

інвентарю, що підвищує інтерес дітей до заняття. При такому способі створюється 

можливість для поглибленого розучування руху однією підгрупою, а інші підгрупи в цей час 

виконують засвоєні рухи для їх закріплення чи в ускладнених умовах. Перевагами цього 

способу є створення сприятливих умов для детального засвоєння: невелика чисельність дітей 

дозволяє забезпечити достатню кількість повторень для успішного оволодіння вправою 

бойового хортингу, дитина має можливість чути вказівки керівника гуртка, призначені до неї 

і до інших дітей; невеличка перерва між повтореннями, з одного боку – достатня для 

відновлення сил, а з іншого боку – в цей час успішно утворюються тимчасові зв’язки і 

з’являються умови для спостереження за виконанням вправи іншими дітьми. Знайомі фізичні 

вправи діти виконують без прямого керівництва педагога, що розвиває в них самостійність у 

використанні розученого руху, самоконтроль і самооцінку. Даний рух, прийом бойового 

хортингу включається в руховий досвід дитини. Груповий спосіб створює сприятливі умови 

для розучування складових елементів руху; успішно вирішує завдання на закріплення та 
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вдосконалення рухів. Однак, якщо на занятті розучується новий рух або спосіб його 

виконання, то для закріплення не може бути взятий рух, що вимагає підстраховки. 

Таким чином, гурткові заняття з бойового хортингу сприяють переданню школярам 

суспільно-історичного досвіду та культури виконання рухів. Звернемо увагу на той факт, що 

передбачені педагогічні методи контролю під час занять у гуртку «Бойовий хортинг»: 

візуальний огляд вихованців перед початком, під час, i після заняття. До критеріїв оцінки 

стану здоров’я школярів відноситься: зовнішній вигляд, одяг i поведінка, психічний стан, 

усмішливість i бадьорість, серйозність i зосередженість або млявість i апатичність. 

Оцінюється фізіологічний стан – колір шкіри, обличчя й рук, колір губ, колір склери й 

очного яблука, зниження ваги й затримка в рості при сприятливих умовах сну й харчування. 

Проводиться опитування про стан здоров’я та настрою, сну й харчування гуртківців. 

Психологічна оцінка стану учасника шкільного гуртка з бойового хортингу є показником 

адекватності програми навчання й рівня розумових і фізичних навантажень, а також 

відпочинку. Контроль фізіологічних показників проводиться оперативно в процесі однієї 

фізичної вправи [68–77]. Поточний – в серії декількох фізичних вправ або циклу навчальних 

занять i поетапно на черговий навчальний цикл. Контрольні та перевідні нормативи учнів у 

гуртку з бойового хортингу мають носити формальний оздоровчий характер. Розглянемо 

більш детально призначення гуртка «Бойовий хортинг». 

Так, дирекція, вихователі, вчитель фізичної культури та лікар у доступній формі дітям і 

їхнім батькам розповідають, що бойовий хортинг передбачає: 

усвідомлення кожною людиною, що ми – українці, які мають незалежну Батьківщину, 

державну символіку, власну мову – українську, традиції, звичаї, обряди тощо;  

систематичні розповіді батьків і педагогів дітям про значення бути незалежним на своїй 

Батьківщині (історію України: кріпацтво, козаки, Запорозька Січ, острів Хортиця, війни на 

землях батьківщини, примусовий вивіз дітей та молоді за межі України тощо);  

дотримання кожним українцем гідного права називатися справжнім патріотом своєї 

держави – України, адже, носієм патріотизму – є сама людина;  

щоденне вживання в побуті української мови; читання дорослими дітям і самими дітьми 

українських казок, оповідань, віршів;  

спільне вивчення батьками, педагогами та дітьми прислів’їв, приказок, загадок, небилиць, 

українських пісень, колискових тощо;  

бесіди про значення усної та писемної творчості – тисячолітнього народного багатства для 

зміцнення та збереження української нації;   

відвідування українських ярмарок: «Гончарні вироби», «Українська вишивка», 

«Українська кухня» тощо, історичних музеїв;  

спільний перегляд мультфільмів, художніх фільмів патріотичної тематики; навчання дітей 

вишивати, в’язати, плести та готовити українські страви (враховуючи вік дитини, 

можливості кожної сім’ї) тощо – тобто, всьому, що сприятиме передачі українського 

народного досвіду молодому поколінню, адже український народ такий талановитий; 

систематичне приймання вихованцями та їхніми батьками участі у спортивно-

патріотичних і народних святах, розвагах, святах-змаганнях з елементами бойового 

хортингу, в українських народних рухливих іграх, у творчих вечорах, фестивалях дитячої 

творчості, олімпійських уроках, туристичних походах тощо;  

спільний випуск педагогами, батьками та дітьми стінгазет про вплив українського 

національного виду спорту – бойового хортингу на формування здорового способу життя у 

дітей тощо;  

усвідомлення кожним педагогом, вихованцями та їхніми батьками, що справжні українці 

– толерантні, чесні, мужні, наполегливі, працьовиті, дисципліновані, відважні, незалежні 

люди, які мають всі притаманні справжнім патріотам своєї Батьківщини морально-вольові 

якості;  

власні приклади дорослих передавати невимушено знання та досвід про значення 

збереження української природи, яка тисячоліттями оспівувалася в піснях, описувалася в 
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різних художніх і мистецьких творах, що сприяє зміцненню фізичного, психічного, 

духовного здоров’я, відновленню сил, вихованню справжнього господаря власної землі. 

Таким чином, перелічені складові сприяють формуванню в батьків і їх дітей власного 

поняття та відношення до бойового хортингу: я – українець, я – патріот своєї Батьківщини. Я 

– хочу навчитися бойовому хортингу – національному виду спорту України, щоб зберегти та 

передати наступним поколінням традиції та звичаї козаків. Бойовий хортинг – лицарський 

український вид спорту України [78–86]. Всі лицарі в кожну епоху володіли холодною 

зброєю та своїм тілом, щоб бути фізично здоровими, свої вміння направляти на добрі справи, 

ніколи нікого не кривдити, захищати честь людей, оберігати свою родину, народ, державу.  

Ті, хто займається бойовим хортингом – лицарі – люди сили і честі. Бойовий хортинг в 

Україні є важливою складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, 

патріотичного та духовного виховання молоді, відродження та розвинення українських 

бойових традицій, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення молоді до участі в спортивних 

змаганнях тощо. Наступним призначенням гуртка «Бойовий хортинг» є донесення 

педагогами батькам і їх дітям, що мета бойового хортингу – охоплення оздоровчим рухом всі 

верстви населення України від маленьких дітей до людей літнього віку, популяризація та 

підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та 

юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання 

особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї Батьківщини.  

Безперечно, фундаментом бойового хортингу є багатовікові традиції, що передавалися з 

роду в рід, від покоління у покоління від часів сарматів до Київської Русі, а далі до 

запорозьких козаків. Таким чином, батьки також можуть починати ходити паралельно зі 

своїми дітьми на тренування (у відповідну вікову групу) з бойового хортингу до тренера, що 

сприятиме формуванню здорового способу життя всієї родини. Третім етапом призначення 

гуртка «Бойовий хортинг» є формування навичок здорового способу життя безпосередньо 

засобами бойового хортингу.  

Оскільки структура здорового способу життя включає в себе такі фактори: оптимальний 

руховий режим, зміцнення імунітету, загартування, раціональне харчування, 

психофізіологічна регуляція, психосоціальна та статева культура, раціональний режим 

життя, відсутність шкідливих звичок, валеологічні знання й самоосвіта, то керівник гуртка з 

бойового хортингу, щоб досягнути бажаного результату дотримується під час занять низки 

дидактичних принципів (систематичності, поетапного підвищення вимог, від простого до 

складного, індивідуального підходу до кожної дитини, посильності, врахування вікового 

розвитку, специфіки рухів, поєднання загального та спеціального впливу, чергування або 

розсіяного м’язового навантаження, свідомості та активності.  

Висока оцінка гурткової роботи з бойового хортингу невипадкова. Саме гурток дозволяє 

поєднувати і використовувати різноманітні форми позакласної роботи. Шкільний гурток з 

бойового хортингу базується на знаннях, отриманих на уроках. Він дає можливість 

організувати систематичні заняття за певною програмою і з постійним складом. Робота в 

гуртку перетворює учнів на активних помічників вчителя, як в проведенні позакласних 

заходів, так і уроків. Для виховання національно зорієнтованої мовної особистості, носія 

національних традицій доцільно в початковій школі створювати гуртки бойового хортингу. 

Гурткова робота з бойового хортингу – це чудовий інструмент вирішення проблем 

виховання молодого покоління, оскільки заняття бойовим хортингом відволікають хлопців і 

дівчат від негативних впливів вулиці, відкриваючи їм можливість повноцінно проявити свої 

таланти та реалізувати свої можливості, відчути себе великими спортсменами, воїнами, 

здатними захищати честь своєї Батьківщини [87–95]. Бойовий хортинг має давні та славні 

історико-культурні корені. Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує учнів. 

Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на уроках, допомагає 

учням працювати за покликанням. У процесі гурткової роботи з бойового хортингу педагог 

має змогу глибше пізнати особистість кожного вихованця, допомогти йому самовизначитись 
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в багатьох життєвих питаннях. Гурткова робота нерозривно зв'язана з навчально-виховним 

процесом, що здійснюється на уроках і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих учнями 

на основних заняттях [96–99]. Характерною особливістю гурткової роботи є те, що вона не 

регламентується обов'язковими програмами, а це надає їй гнучкості і дозволяє краще 

враховувати прагнення кожної дитини. 

Висновок. Бойовий хортинг – це не копія чогось іншого, а еталон самобутньої спортивної 

та бойової техніки. Водночас, він є тим середовищем, в якому продовжила своє життя козача 

військова традиція, пов’язана з верховою їздою, вмінням вести рукопашну сутичку 

холодною та вогнепальною зброєю.  

Таким чином, гурткова робота з бойового хортингу у закладі загальної середньої освіти є 

важливим засобом підвищення соціальної та трудової активності школярів різного віку і 

статі, задоволення їхніх моральних, етичних і творчих запитів, життєво важливої потреби 

взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків. 
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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
 

Гречана Л. О., 

Гречаний О. М., 

Єрьоменко Е. А. 
 

Актуальність наукового дослідження. Бойовий хортинг у новій українській школі – це 

велике досягнення у розвитку національної ідеї, відродження традицій, та рух вперед у 

сучасному освітньому процесі нашої держави. Головна мета бойового хортингу – створити 

систему, в якій буде приємно навчатися, тренуватися, і яка дасть учням не тільки знання, як 

це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті [1–13; 19–27]. 

Бойовий хортинг у новій українській школі – це система яка дає великі можливості учням 

для фізичного та морального розвитку. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично 

мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. 

Водночас, батькам теж подобається відвідувати заняття з бойового хортингу, адже тут 

панують співпраця та взаєморозуміння.  

Багато навчальних закладів, які цінують і підтримують спілкування між батьками і 

вчителями, знаходять можливості для організації окремого спеціального місця для 

проведення зустрічей з батьками – спортивний зал, батьківської кімнати, в якій 

розміщуються стіл і стільці для дорослих, м’які меблі, полиці з літературою.  
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