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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИН  

З ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ  

СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

КІБЛІЦЬКИЙ Руслан Валерійович 
лікар вищої категорії, президент Київської міської федерації бойового хортингу,  

офіційний представник Національної федерації бойового хортингу України в м. Києві,  

голова Київського клубу бойового хортингу «Сапсан», суддя міжнародної категорії,  
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ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, президент Національної федерації 

бойового хортингу України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 

Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу,  

майор десантно-штурмових військ Збройних Сил України, учасник бойових дій; 
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засновник Київської міської федерації хортингу,  

інструктор Київського клубу хортингу «Практик»,  

керівник музичного гурту, автор і виконавець пісень,  

майстер спорту України з хортингу. 
 

Анотація. У даній науковій статті охарактеризована методика проведення вікторин з військово-

патріотичного виховання для спортсменів бойового хортингу старшого шкільного віку. Зазначено, що 
військова служба – особливий вид державної служби, що виконується громадянами у Збройних силах 

України, а також в інших військах і військових формуваннях. Військова служба є найбільш активною 

формою реалізації обов’язку кожного громадянина щодо захисту України. Тому вона має високу 
значимість для всього суспільства. Проходження військової служби може здійснюватися за призовом або 

в добровільному порядку – за контрактом. На уроці ми закріпимо знання, отримані під час вивчення теми 

"Військова служба за призовом". Урок ми проведемо у формі вікторини з різними конкурсами. Для цього 
учні в класі діляться на дві команди. В ході уроку командам будуть надані різні завдання, які необхідно буде 

виконати за певний час. Для оцінювання результатів виконання завдань необхідно обрати журі. Склад журі 
обираємо з гостей нашого уроку (запрошуються три людини з гостей, які розміщуються за спеціально 

відведеним для журі столом). Головне, щоб викладання предмета не стало догмою і набором правил 

поведінки в екстремальних з умовах, а скоріше, постало як своєрідна система захисту в умовах кризи. 

Викладання предмета “Захист України” має носити творчий характер, а заняття походити на 

захоплюючі пригоди. Навіть самі “нудні” теми можуть бути дітям цікаві. Від майстерності педагога, 
знання ним основоположних завдань і моментів освітнього процесу, вміння правильно вибрати форму 

організації навчальної роботи залежить результат навчання. У цій роботі розглянуті деякі форми і 

методи військово-патріотичного виховання учнів під час вивчення розділу “Основи військової служби” 
предмета “Захист України” для учнів 10–11 класів. Ця методична розробка допоможе викладачеві 

цілеспрямовано формувати не тільки систему знань і умінь з курсу “Основи військової служби”, а й 

забезпечувати розвиток майбутнього захисника Батьківщини. Педагогічна робота вимагає не тільки 
спеціальних знань і певних умінь під час викладання предмета “Захист України”, а й наявності ряду 

здібностей, які досягаються постійною самостійною роботою над підвищенням своєї педагогічної 
майстерності. Деякі шляхи такого вдосконалення представлені в цій роботі. 

Ключові слова: методика проведення вікторин, військово-патріотичне виховання, бойовий хортинг, 

Збройні Сили України, предмет “Захист України”, фізичне виховання школярів. 
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Актуальність наукового дослідження. Вікторини для школярів з метою військово-

патріотичного виховання проводяться для підвищення рівня військово-прикладної готовності 

юнаків до військової служби [1–11; 19–32]. Вікторини проводяться під керівництвом вчителя 

з предмету «Захист України» для учнів старших класів. 

Виклад основного матеріалу. Від майстерності педагога, знання ним основоположних 

завдань і моментів освітнього процесу, вміння правильно вибрати форму організації 

навчальної роботи залежить результат навчання. У цій роботі розглянуті деякі форми і методи 

військово-патріотичного виховання учнів під час вивчення розділу “Основи військової 

служби” предмета “Захист України” для учнів 10–11 класів [12].  

Ця методична розробка допоможе викладачеві цілеспрямовано формувати не тільки 

систему знань і умінь з курсу “Основи військової служби”, а й забезпечувати розвиток 

майбутнього захисника Батьківщини [13–18]. Педагогічна робота вимагає не тільки 

спеціальних знань і певних умінь під час викладання предмета “Захист України”, а й наявності 

ряду здібностей, які досягаються постійною самостійною роботою над підвищенням своєї 

педагогічної майстерності. 
 

Методика проведення вікторин з військово-патріотичного виховання  

для спортсменів бойового хортингу старшого шкільного віку 
 

УРОК-ВІКТОРИНА “СЛУЖБА ВІЙСЬКОВА – СЛУЖБА ПОЧЕСНА” 
 

Учасники – учні 10–11 класів 

Мета: 

Формування в учнів переконання в необхідності виконання конституційного обов’язку 

щодо захисту України – служби за призовом і особистої відповідальності за безпеку країни. 

Завдання: 

навчальні: 

закріплення і поглиблення знань учнів з раніше вивчених тем розділу “Основи військової 

служби”; 

узагальнення розрізнених знань, їх систематизація та активізація використання; 

розвиваючі: 

стимулювання мислення учнів, розвиток вміння порівнювати, аналізувати, робити 

висновки; 

виховні – формування в учнів: 

самооцінки і внутрішньої готовності до призову на військову службу; 

вміння працювати в колективі. 

Тип уроку – узагальнення і закріплення знань. 

Устаткування: 

Статут Збройних Сил України; 

текст військової присяги; 

кросворд "Військові звання" (2 шт.); 

картки із зображенням погон (2 комплекти); 

картки із зображенням загального вигляду автомата АК і основних його частин (2 шт.); 

картки із зображенням дій з неповного розбирання та збирання автомата АК (2 комплекти); 

калькулятор, секундомір. 

відеомагнітофон, телевізор, відеокасета (диск) із записом; 

диск із записами пісень на військову тематику. 

План уроку: 

1. Підготовчий і організаційний моменти (1 хв). 

2. Цілепокладання і мотивація (2 хв). 

3. Закріплення, повторення, узагальнення знань учнів по раніше вивчених тем (37 хв). 

4. Підведення підсумків (4 хв). 

5. Домашнє завдання (1 хв). 
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ХІД УРОКУ 

Організаційний момент. 

Шикування. Доповідь чергового про готовність класу до уроку. 

Викладач предмета “Захист України”. Військова служба – особливий вид державної 

служби, що виконується громадянами у Збройних силах України, а також в інших військах і 

військових формуваннях [33–48]. Військова служба є найбільш активною формою реалізації 

обов’язку кожного громадянина щодо захисту України. Тому вона має високу значимість для 

всього суспільства.  

Проходження військової служби може здійснюватися за призовом або в добровільному 

порядку – за контрактом. 

На уроці ми закріпимо знання, отримані під час вивчення теми "Військова служба за 

призовом". Урок ми проведемо у формі вікторини з різними конкурсами. (Для цього учні в 

класі діляться на дві команди). В ході уроку командам будуть надані різні завдання, які 

необхідно буде виконати за певний час.  

Для оцінювання результатів виконання завдань необхідно обрати журі. Склад журі 

обираємо з гостей нашого уроку (запрошуються три людини з гостей, які розміщуються за 

спеціально відведеним для журі столом). 

Перед початком конкурсів учням протягом 1-ї хв потрібно придумати назву своєї команди 

і пояснити її значення. 

Викладач. Отже, приступаємо до проведення конкурсів. 

(Проведення конкурсів супроводжується неголосним звучанням пісень військової 

тематики). 

Важливою особливістю військової служби є обов’язкове прийняття військової присяги 

кожним громадянином, вперше зарахованим на військову службу. 

Конкурс № 1 "Військова присяга – клятва воїна на вірність Батьківщині" 

Учаснику від кожної команди потрібно напам’ять розповісти текст військової присяги. 

Перемагає та команда, учасник якої, допустив найменшу кількість помилок і неточностей. 

Враховується також виразність читання. 

Для військовослужбовців встановлюються особлива форма одягу і знаки відмінності. 

Військові звання забезпечують ясність і чіткість у службових взаєминах між 

військовослужбовцями. 

Конкурс № 2 "Військові звання військовослужбовців" 

Завдання № 1: 

Командам необхідно розгадати кросворд за військовими званнями і знаками розрізнення 

військовослужбовців протягом 3–5 хв. Розгадавши його правильно, ви дізнаєтеся військове 

звання великого українського полководця, командира батальйону оперативного призначення 

Національної гвардії України імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. 

Завдання № 2: 

Варіант А: Учасникам команд будуть по черзі показані погони військовослужбовців. 

Потрібно назвати військове звання, відповідне конкретному погону [49–62]. Якщо учасник 

команди відповідає неправильно або важко відповісти, то це запитання буде переадресовано 

учаснику команди-суперниці. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. 

Перемагає та команда, яка дасть найбільшу кількість правильних відповідей. 

Варіант Б: Командам роздаються картки із зображенням погон, за якими потрібно 

визначити військові звання військовослужбовців Української армії і військового флоту. На 

підготовку відводиться 1 хв. Перемагає команда, яка назвала найбільшу кількість правильних 

відповідей. 

Ритуал – це урочистий офіційний акт, під час проведення якого встановлено певний 

порядок. Ритуали, що проводяться в Збройних Силах України, відображають в собі ідеали 

захисту України, вірності військовому обов’язку, Військовій присязі, Бойовому Прапору 

частини. 
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Конкурс № 3 "Ритуали Збройних Сил України" 

Командам роздаються картки. Завдання командам: розповісти, як в Збройних Силах 

України проводяться ритуали: 

ритуал приведення до військової присяги; 

ритуал підйому і спуску Державного прапора України (можна використовувати і інші 

ритуали). 

На підготовку завдання відводиться 3 хв [63–78]. Перемагає команда, яка допустила під час 

відповіді найменшу кількість помилок і найбільш точно відповіла на завдання. 

Статути Збройних Сил України – це нормативно-правові акти, які регламентують життя і 

побут військовослужбовців, їх взаємини між собою та повсякденну діяльність. 

Конкурс № 4. “Статут Збройних Сил України – закон військового життя” 

Командам задаються запитання з військових статутів Збройних Сил України. За кожну 

правильну відповідь команди отримують по 1 балу. Виграє в конкурсі команда, яка набрала 

найбільшу кількість балів. 

Запитання: 

1. На які два види поділяються військові статути? (Відповідь: загальновійськові статути та 

статути родів військ). 

2. Скільки існує Статутів? (Відповідь: чотири). 

3. Які ви знаєте Статути Збройних Сил України? Назвіть їх. (Відповідь: Статут внутрішньої 

служби, Дисциплінарний Статут, Статут гарнізонної та вартової служб, Стройовий Статут). 

4. Який статут визначає загальні права та обов’язки військовослужбовців Збройних Сил 

України та взаємовідносини між ними, обов’язки основних посадових осіб полку і його 

підрозділів? (Відповідь: Статут внутрішньої служби). 

5. Який статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців 

щодо її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень? (Відповідь: Дисциплінарний 

Статут). 

6. Який статут визначає призначення, порядок організації і несення гарнізонної та вартової 

служб, права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які несуть ці 

служби? (Відповідь: Статут гарнізонної та вартової служб). 

7. Який статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю, строї підрозділів та 

військових частин, порядок виконання військового вітання? (Відповідь: Стройовий статут). 

8. Яким документом визначається внутрішня служба і обов’язки посадових осіб на 

кораблях? (Відповідь: Статути Збройних Сил України та Положення про корабельну службу 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України). 

9. У якому році були затверджені сучасні Статути Збройних Сил України? (Відповідь: 

Статут внутрішньої служби в 1999 році, Дисциплінарний Статут в 1999 році, Статут 

гарнізонної та вартової служб, Стройовий Статут в 1999 році, Закон України “Про Стройовий 

Статут Збройних Сил України” втрати чинність 1 березня 2020 року). 

10. Який зі Статутів містить текст Військової присяги? (Відповідь: Статут внутрішньої 

служби). 

Кожен військовослужбовець зобов’язаний досконало знати і мати завжди справну і готову 

до бою зброю і військову техніку. Тільки тоді він зможе вміло використовувати їх в бою для 

забезпечення переваги над противником. 

Конкурс № 5. “Автомат – індивідуальна зброя солдата” 

Завдання 1: Командам видаються картки із зображенням загального вигляду автомат АК і 

основних його частин. Потрібно на аркушах, на яких вказані назви основних частин автомата 

АК, проставити цифри, відповідно до зображень частин автомата [79–88]. На виконання 

завдання відводиться 1 хв Перемагає команда, яка допустила найменшу кількість помилок. 

Завдання 2: Командам видаються комплекти карток, на яких зображені дії з неповного 

розбирання та збирання автомата АК. Необхідно протягом 1 хв розкласти картки в 

послідовності, що відповідає неповному розбиранню (збиранню) автомата. Перемагає 

команда, яка раніше виконала завдання і допустила найменшу кількість помилок. 
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(Завдання 1 і 2 виконуються, якщо в школі немає навчального макета автомата 

Калашникова). 

Якщо в школі є макети автомата Калашникова, то учасникам команд пропонується 

виконати практичні завдання: 

провести неповне розбирання і складання автомата АК з повним поясненням всіх дій; 

провести неповне розбирання і складання автомата АК на час. 

Практичне завдання з розбирання та збирання автомата виконується різними учасниками 

команди. 

Конкурс № 6 "Експрес-вікторина з основ військової служби" 

Командам задаються запитання з основ військової служби. Та команда, яка першою дасть 

правильну відповідь на поставлене запитання, отримує 1 бал. Перемагає в цьому конкурсі 

команда, яка набере найбільшу кількість балів. 

Запитання: 

1. Клятва воїна на вірність Батьківщині? (Військова присяга). 

2. В які терміни здійснюється осінній призов громадян на військову службу? (З 1 жовтня 

по 31 грудня). 

3. Яке найвище звання в Збройних Сил України? (Генерал армії України). 

4. Як називається озброєний вартовий, який виконує бойове завдання з охорони й оборони 

дорученого йому поста? (Часовий). 

5. Який об’єм повітря повинен бути на одну людину під час розміщення 

військовослужбовців в спальних приміщеннях? (Не менше 12 м/куб). 

6. Яке військове звання на флоті відповідає військовим званням прапорщик? (Мічман). 

7. Місце, доручену для охорони і оборони вартовому? (Пост). 

8. Скільки часу протягом доби відповідно до розпорядку дня повинно відводитися 

військовослужбовцям для особистих потреб? (Не менше 2-х годин). 

9. Військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, має право на одне 

звільнення в тиждень в межах розташування військової частини [89–94]. Скільки 

військовослужбовців може бути звільнено одночасно з підрозділів? (Не більше 30 %). 

10. Що означає категорія "Г", виставлена в ув’язненні про придатність громадянина до 

військової служби? (Тимчасово не придатний до військової служби). 

Після проведення останнього конкурсу, журі визначає його переможця. Поки члени журі 

будуть підраховувати загальні результати проведених конкурсів та відзначати учнів, які 

найбільше відзначилися на уроці, всім пропонується переглянути відеозапис (можна 

використовувати будь-який відеоматеріал, що відображає проходження військової служби за 

призовом). 

Після перегляду відеозапису підводяться підсумки уроку, виставляються оцінки учням. 

Головне, щоб викладання предмета не стало догмою і набором правил поведінки в 

екстремальних з умовах, а скоріше, постало як своєрідна система захисту в умовах кризи. 

Викладання предмета “Захист України” має носити творчий характер, а заняття походити на 

захоплюючі пригоди. Навіть самі “нудні” теми можуть бути дітям цікаві. Від майстерності 

педагога, знання ним основоположних завдань і моментів освітнього процесу, вміння 

правильно вибрати форму організації навчальної роботи залежить результат навчання. 

У цій роботі розглянуті деякі форми і методи військово-патріотичного виховання учнів під 

час вивчення розділу “Основи військової служби” предмета “Захист України” для учнів 10–

11 класів [95–99]. Ця методична розробка допоможе викладачеві цілеспрямовано формувати 

не тільки систему знань і умінь з курсу “Основи військової служби”, а й забезпечувати 

розвиток майбутнього захисника Батьківщини. 

Педагогічна робота вимагає не тільки спеціальних знань і певних умінь під час викладання 

предмета “Захист України”, а й наявності ряду здібностей, які досягаються постійною 

самостійною роботою над підвищенням своєї педагогічної майстерності. Деякі шляхи такого 

вдосконалення були представлені в цій роботі. 
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Висновки. Таким чином, у даній науковій статті охарактеризована методика проведення 

вікторин з військово-патріотичного виховання для спортсменів бойового хортингу старшого 

шкільного віку. Зазначено, що військова служба – особливий вид державної служби, що 

виконується громадянами у Збройних силах України, а також в інших військах і військових 

формуваннях. Військова служба є найбільш активною формою реалізації обов’язку кожного 

громадянина щодо захисту України. Тому вона має високу значимість для всього суспільства.  

Проходження військової служби може здійснюватися за призовом або в добровільному 

порядку – за контрактом. На уроці ми закріпимо знання, отримані під час вивчення теми 

"Військова служба за призовом". Урок ми проведемо у формі вікторини з різними конкурсами. 

Для цього учні в класі діляться на дві команди. В ході уроку командам будуть надані різні 

завдання, які необхідно буде виконати за певний час. Для оцінювання результатів виконання 

завдань необхідно обрати журі. Склад журі обираємо з гостей нашого уроку (запрошуються 

три людини з гостей, які розміщуються за спеціально відведеним для журі столом).  

Головне, щоб викладання предмета не стало догмою і набором правил поведінки в 

екстремальних з умовах, а скоріше, постало як своєрідна система захисту в умовах кризи.  

Викладання предмета “Захист України” має носити творчий характер, а заняття походити 

на захоплюючі пригоди. Навіть самі “нудні” теми можуть бути дітям цікаві. Від майстерності 

педагога, знання ним основоположних завдань і моментів освітнього процесу, вміння 

правильно вибрати форму організації навчальної роботи залежить результат навчання.  

У цій роботі розглянуті деякі форми і методи військово-патріотичного виховання учнів під 

час вивчення розділу “Основи військової служби” предмета “Захист України” для учнів 10–

11 класів. Ця методична розробка допоможе викладачеві цілеспрямовано формувати не тільки 

систему знань і умінь з курсу “Основи військової служби”, а й забезпечувати розвиток 

майбутнього захисника Батьківщини. Педагогічна робота вимагає не тільки спеціальних знань 

і певних умінь під час викладання предмета “Захист України”, а й наявності ряду здібностей, 

які досягаються постійною самостійною роботою над підвищенням своєї педагогічної 

майстерності. Деякі шляхи такого вдосконалення представлені в цій роботі.  

Водночас, навчально-виховний процес у закладі освіти необхідно будувати таким чином, 

щоб не лише надавати учням бойового хортингу певного обсягу знань, зміцнення здоров’я, 

але й формувати у них здоров’язбережувальні компетенції.  

Формування здоров’язбережувальних компетенцій спортсменів нами розглядається як 

складний інтегральний процес, що характеризується наявністю знань, вмінь і навичок, 

необхідних для здійснення здоров’язбережувальної діяльності, що сприяє саморозвитку, 

самоосвіти учнів, їх адаптації в умовах мінливого зовнішнього середовища та ефективному 

оволодінню професійно-спортивними навичками в умовах цілісного освітнього процесу 

закладів освіти України. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальші дослідження необхідні у напрямі 

використання різних форм вікторин військово-патріотичної тематики не лише під час 

теоретичних занять школярів старших класів, але й при навчально-тренувальних заняттях з 

бойового хортингу в спортивному залі школи. 
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Kiblitskyi R. V., Yeromenko E. A., Samokha D. M. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine 
 

 

Methods of conducting quizzes on military-patriotic education for 

athletes of combat horting of senior school age 
 

Abstract. У даній науковій статті охарактеризована методика проведення вікторин з 

військово-патріотичного виховання для спортсменів бойового хортингу старшого шкільного 

віку. Зазначено, що військова служба – особливий вид державної служби, що виконується 

громадянами у Збройних силах України, а також в інших військах і військових формуваннях. 

Військова служба є найбільш активною формою реалізації обов’язку кожного громадянина 

щодо захисту України. Тому вона має високу значимість для всього суспільства. 

Проходження військової служби може здійснюватися за призовом або в добровільному 

порядку – за контрактом. На уроці ми закріпимо знання, отримані під час вивчення теми 

"Військова служба за призовом". Урок ми проведемо у формі вікторини з різними конкурсами. 

Для цього учні в класі діляться на дві команди. В ході уроку командам будуть надані різні 

завдання, які необхідно буде виконати за певний час. Для оцінювання результатів виконання 

завдань необхідно обрати журі. Склад журі обираємо з гостей нашого уроку (запрошуються 

три людини з гостей, які розміщуються за спеціально відведеним для журі столом). Головне, 

щоб викладання предмета не стало догмою і набором правил поведінки в екстремальних з 

умовах, а скоріше, постало як своєрідна система захисту в умовах кризи. Викладання 

предмета “Захист України” має носити творчий характер, а заняття походити на 

захоплюючі пригоди. Навіть самі “нудні” теми можуть бути дітям цікаві. Від майстерності 

педагога, знання ним основоположних завдань і моментів освітнього процесу, вміння 

правильно вибрати форму організації навчальної роботи залежить результат навчання. У 

цій роботі розглянуті деякі форми і методи військово-патріотичного виховання учнів під час 

вивчення розділу “Основи військової служби” предмета “Захист України” для учнів 10–

11 класів. Ця методична розробка допоможе викладачеві цілеспрямовано формувати не 

тільки систему знань і умінь з курсу “Основи військової служби”, а й забезпечувати розвиток 

майбутнього захисника Батьківщини. Педагогічна робота вимагає не тільки спеціальних 

знань і певних умінь під час викладання предмета “Захист України”, а й наявності ряду 

здібностей, які досягаються постійною самостійною роботою над підвищенням своєї 

педагогічної майстерності. Деякі шляхи такого вдосконалення представлені в цій роботі. 
 

Key words: методика проведення вікторин, військово-патріотичне виховання, бойовий 

хортинг, Збройні Сили України, предмет “Захист України”, фізичне виховання школярів.  
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