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Анотація. У цій статті проаналізовано педагогічні умови та методи патріотичного виховання 

старшокласників засобами бойового хортингу. Військово-патріотичне виховання як базовий компонент 

національно-патріотичного виховання зорієнтоване на формування в молодої особи готовності до 
захисту Батьківщини, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних 

Силах України як особливому виді державної служби. Національно-патріотичне виховання, й зокрема 
військово-патріотичне, – мета системи бойового хортингу, виду спорту, який на території України 

розвиває Національна федерація бойового хортингу України. Федерація ставить за стратегічну ціль – 

забезпечити Збройні Сили України призовником, здатним повноцінно вирішувати бойові завдання з 
перших тижнів служби, а країну – фізично розвиненим і духовно багатим патріотом. В освітньому і 

виховному процесі бойового хортингу поєднуються військово-теоретична і фізична підготовка, 

паралельно вирішуються питання морально-духовного та фізичного розвитку. Виховання учнівської 

молоді засобами військово-спортивного хортингу може здійснюватися під час навчально-виховного 

процесу в закладах загальної середньої освіти в урочній і позаурочній діяльності, а також поза школою. 
Ключовими змістовими напрямами такої діяльності є вивчення, вшанування і розвиток бойових і 

спортивних традицій українського народу та Збройних Сил України, проведення й збагачення військово-

спортивних ігор, інших форм роботи. 
Ключові слова: виховання, бойовий хортинг, національно-патріотичне виховання, національний вид 

спорту України, старшокласники, військово-патріотичне виховання. 

 

Актуальність наукового дослідження. Безумовно, в сучасних складних умовах 

національного та культурного відродження України, ураховуючи нові суспільно-політичні 

реалії в Україні після Революції гідності та обставини, пов’язані з анексією Автономної 

Республіки Крим та збройною агресією Росії на сході України, значно актуалізується роль 

людського чинника в усіх сферах життєдіяльності суспільства, а також значимість 

інтелектуальної, вольової, моральної та фізичної підготовки старшокласників до подальшого 

життя, їх соціалізації як свідомих громадян своєї Батьківщини, готових за будь-яких 

обставин до подальшої її соціально-економічної і культурної розбудови та захисту її 

суверенітету і територіальної цілісності [1–13; 19–27]. 
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Особливої уваги потребує проблема всебічного розвитку сучасної особистості на основі 

загальнолюдських цінностей з урахуванням національних особливостей, пов’язаних з 

українською історією, культурою, традиціями. 

Законом України “Про освіту” визначено, що метою освіти є всебічний розвиток людини 

як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на 

цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору [14]. 

Відповідно до статті 6 зазначеного Закону засадами державної політики у сфері освіти та 

принципами освітньої діяльності, зокрема, є нерозривний зв’язок із світовою та 

національною історією, культурою, національними традиціями; виховання патріотизму, 

поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і 

традицій; формування культури здорового способу життя. 

Неабияка роль у формуванні всебічно розвиненої людини належить національно-

патріотичному вихованню, в основі якого лежить виховання громадянина-патріота України, 

утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та 

звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і 

захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у 

боротьбі із російською агресією. 

З метою дальшого розвитку в суспільстві національної свідомості, формування почуття 

патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації духовно-культурної 

спадщини Українського народу, а також активізації взаємодії органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань у питаннях національно-

патріотичного виховання Указом Президента України від 8 травня 2019 року № 286/2019 

було затверджено Стратегією національно-патріотичного виховання, якою передбачено, що 

основними складовими національно-патріотичного виховання є: громадсько-патріотичне, 

військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. 

Досягнення мети зазначеної Стратегії здійснюватиметься, зокрема, за такими напрямами, 

як здійснення проектів та заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби 

та упорядкування і вдосконалення системи початкової військової підготовки [15–18]. 

Водночас Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641, 

визначено, що складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – 

пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої 

особистості готовності до захисту Батьківщини, розвиток бажання здобувати військові 

професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної 

служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний 

забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота 

з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в 

єдності всіх його складників, спільними зусиллями органів державного управління, а також 

освітніх закладів, сім’ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших 

силових структур. 

Системна організація військово-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на 

підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної 

готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у 

постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Батьківщини. 

З огляду на викладене не менше важливим на сьогодні залишається вирішення проблеми 

оздоровлення нації, визначення нових пріоритетів у цій сфері. Тому проблема виховання в 
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учнів інтересу до занять фізичною культурою в закладах загальної середньої освіти набуває 

дедалі більшої актуальності. Необхідність її всебічного дослідження також пояснюється 

поступовим зниженням в учнів інтересу до фізичної культури. У зв’язку з цим вимоги до 

виховання в підростаючого покоління інтересу до фізичної культури знайшли відображення 

в законах України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про фізичну 

культуру і спорт”, Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти та інших нормативних документах [28–37]. 

Одним із дієвих засобів військово-патріотичного, морально-етичного та фізичного 

виховання дітей є бойовий хортинг, який сприяє вихованню особистості з високою 

внутрішньою культурою та гармонійному формуванню фізичного апарату людини. 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України, заснований 

на культурних, оздоровчих і бойових традиціях Українського народу. Він є багаторічним 

спеціально організованим процесом навчання, всебічного розвитку, морально-етичного 

виховання та оздоровлення дітей і молоді. Також у системі бойового хортингу містяться 

ефективні форми і методи військово-патріотичного виховання школярів та допризовної 

підготовки учнівської молоді. 

Проблема патріотичного виховання підростаючого покоління завжди була предметом 

дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних філософів, педагогів, психологів. Так, 

моральні аспекти патріотизму розкрито в працях Й. Песталоцці, А. Дістервега, Г. Сковороди, 

В. Сухомлинського; патріотизм як принцип національного виховання – І. Беха, Г. Ващенка, 

О. Вишневського, В. Івашковського, І. Огієнка, Ж. Петрочко, С. Русової, К. Ушинського, 

К. Чорної, Л. Чупрій та інших. Виховання як компонент громадянського виховання 

досліджували П. Ігнатенко, Н. Косарєва, Л. Крицька, В. Поплужний, М. Фіцула. Важливими 

є праці О. Вишневського, Т. Завгородньої, П. Кононенка, В. Кузя, Ю. Руденка, 

М. Стельмаховича, Б. Ступарика, К. Чорної, П. Щербаня. В працях цих авторів теоретично 

осмислюються нові підходи до здійснення патріотичного виховання молодої людини в 

сучасних умовах. 

Проблему активізації навчально-виховного процесу з фізичної культури та фізкультурно-

спортивної діяльності досліджували О. Артюшенко, А. Артюшенко, Б. Ашмарін, В. Бауер, 

В. Белорусова, І. Боян, Б. Ведмеденко, Г. Власюк, А. Внуков, К. Волков, З. Джумаєв, 

А. Дубогай, П. Дуркін, М. Зубалій, Є. Ільїн, І. Келишев, М. Козленко, М. Кутєпов, 

Г. Мейксон, В. Новосельський, О. Остапенко, О. Петров, Ж. Петрочко, С. Сичов та інші. 

Вони вказують на шляхи активізації занять з фізичної культури за умови формування 

навчальної мотивації, мобілізації та інтересу школярів на основі задоволення потреб учнів у 

русі, грі, змаганнях, пізнавальній активності, вдосконалення праці вчителя фізичної 

культури, його взаємодії з окремими учнями й колективом класу. 

На сьогодні надзвичайно актуальними є наукові розробки М. Баки, Є. Василенко, 

В. Ганчева, З. Діхтяренко, С. Дятленка, Е. Єрьоменка, С. Жеваги, Т. Круцевич, В. Платонова 

та інших, в яких досліджуються питання військово-патріотичного та фізичного виховання 

молоді, у тому числі засобами бойового хортингу. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави для висновку, що теорія і методика 

військово-патріотичного виховання старшокласників засобами бойового хортингу закладу 

загальної середньої освіти залишаються недостатньо розробленими з огляду на потреби 

нової педагогічної реальності. Фактично всі науковці визнають значимість інтересу школярів 

до занять фізичною культурою, який “робить” активним особистість учня в усіх видах 

навчально-фізкультурної діяльності: на уроках фізичної культури, в спортивних секціях, 

фізкультурних гуртках, самостійних заняттях за місцем проживання [38–47]. А за відсутності 

такого інтересу з’являється пасивність, байдужість учнів до занять фізичною культурою, 

збільшується кількість пропусків уроків фізичної культури без поважних причин, 

зменшується кількість бажаючих відвідувати спортивні секції та фізкультурні гуртки. 

Вивчення наукових джерел свідчить про відсутність спеціальних досліджень, присвячених 
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розробленню проблеми військово-патріотичного виховання старшокласників засобами 

бойового хортингу в сучасних умовах, інтересу у них до занять фізичною культурою в 

цілому та бойовим хортингом зокрема. Простежується недостатня орієнтація навчальних 

програм, навчальних нормативів і загалом всієї системи фізичного і морально-етичного 

виховання на особистість старшокласника, на його свідоме, активне ставлення до занять 

бойовим хортингом. Такий стан справ призводить до серйозних недоліків у військово-

патріотичному вихованні старшокласників засобами бойового хортингу в закладі загальної 

середньої освіти, відповідальність за яке покладено на вчителів фізичної культури та 

предмету “Захист України”, тренерів спортивних секцій, гуртків з бойового хортингу, 

класних керівників тощо. 

Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми зумовлена рядом суперечностей 

між: 

суспільною значущістю військово-патріотичного виховання старшокласників засобами 

бойового хортингу та недостатнім теоретичним обґрунтуванням педагогічних засобів його 

формування; 

значним потенціалом інтересу старшокласників до занять бойовим хортингом, який 

визначає їх активність до навчально-фізкультурної діяльності у системі бойового хортингу, 

та відсутністю педагогічного обґрунтування щодо визначення бойового хортингу як засобу 

військово-патріотичного виховання старшокласників; 

сенситивністю учнів старшого шкільного віку щодо військово-патріотичного виховання 

засобами бойового хортингу і відсутністю теоретично обґрунтованих педагогічних засобів 

його виховання у старшокласників. 

Отже, актуальність проблеми військово-патріотичного виховання, недостатня її науково-

методична розробленість та низька ефективність вирішення зазначених суперечностей і 

зумовили актуальність проблеми військово-патріотичного виховання старшокласників 

засобами бойового хортингу. 

Виклад основного матеріалу. Військово-патріотичне виховання старшокласників 

засобами бойового хортингу, що є складовою частиною загального навчально-виховного 

процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність закладу загальної середньої 

освіти щодо формування в учнів високої патріотичної свідомості, почуття вірності своїй 

Батьківщині, готовності до виконання конституційного і громадянського обов’язків щодо 

захисту інтересів Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності [48–57]. 

Метою навчально-виховних і тренувальних програм системи бойового хортингу з 

військово-патріотичного виховання старшокласників є: 

всебічне виховання громадянина-патріота на військових, культурних та оздоровчих 

традиціях Українського народу; 

формування морально-етичних якостей; 

зміцнення здоров’я; 

всебічна фізична підготовка учнівської молоді засобами бойового хортингу до захисту 

Батьківщини. 

Основними завданнями навчально-виховної програми з військово-патріотичного 

виховання старшокласників засобами бойового хортингу є: 

оволодіння основами військових знань, базової техніки бойового хортингу в обсязі, 

необхідному та достатньому для участі у військово-спортивних, фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходах; 

розвиток вольових і морально-етичних якостей; 

розвиток фізичних здібностей; 

формування навичок здорового способу життя; 

формування критичного ставлення до особистої спортивної майстерності; 

залучення до фізичного виховання та світового і вітчизняного спорту; 

сприяння професійному визначенню вихованців щодо служби у Збройних Силах України, 

інших військових формуваннях. 
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Загальними принципами організації навчально-виховного процесу з військово-

патріотичного виховання старшокласників засобами бойового хортингу є: 

науковість; 

синтез інтелектуальної та практичної діяльності; 

індивідуальний підхід; 

послідовність і поступовість викладення матеріалу. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять із вихованцями різного рівня 

підготовленості, містить теоретичні відомості, елементи базової техніки бойового хортингу, 

що подаються у вигляді оздоровчих фізичних вправ та імітаційних формальних комплексів, а 

також вправи бойового хортингу з елементами самозахисту. 

В процесі військово-патріотичного виховання засобами бойового хортингу 

застосовуються такі методи: 

наочний (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо); 

словесний (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо); 

практичний (виконання вправ і їх варіантів: початкове вивчення технічних дій у цілому 

або частинами), 

багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо). 

Навчальна програма військово-патріотичного виховання засобами бойового хортингу 

розрахована на учнів закладів загальної середньої освіти 10–11 класів (вік учнів від 16 до 

17 років). Вона враховує: 

кращий досвід відомих тренерів з бойового хортингу; 

практичні рекомендації дитячої та спортивної медицини; 

результати наукових досліджень з теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, 

фізіології, гігієни, психології, філософії, історії України та підготовки юних спортсменів. 

Програма визначає цілі та завдання роботи у навчальних групах і містить: 

пояснювальну записку з загальною характеристикою принципів і методів роботи з 

військово-патріотичного виховання старшокласників засобами бойового хортингу, термінів 

реалізації програми, тижневого навантаження, засобів організації навчального процесу; 

розділи з визначеним змістом, формами, засобами і методами, навчально-тематичними 

планами за розділами підготовки на різних рівнях навчання та військово-патріотичного 

виховання старшокласників засобами бойового хортингу; 

зміст з переліком тем; 

методичні рекомендації щодо військово-патріотичного виховання старшокласників 

засобами бойового хортингу; 

прогнозований результат реалізації програми та шляхи його діагностики; 

експериментальні дані щодо дослідження ефективності розроблених методик з військово-

патріотичного виховання старшокласників засобами бойового хортингу; 

грифи та рецензії навчальної програми; 

список використаних джерел; 

інформація про авторів; 

додатки. 

Також в навчальній програмі військово-патріотичного виховання засобами бойового 

хортингу зазначається обґрунтована потреба в обладнанні й індивідуальному спорядження, 

необхідного для забезпечення ефективного навчально-виховного, фізкультурно-оздоровчого 

та тренувального процесу з метою формування необхідних фізичних та морально-

психологічних якостей засобами бойового хортингу [58–69]. 

Військово-патріотичне виховання старшокласників засобами бойового хортингу може 

здійснюватися під час навчально-виховного процесу в закладі загальної середньої освіти в 

урочній і позаурочній діяльності, а також за межами школи. 

Мета військово-патріотичного виховання старшокласників засобами бойового 

хортингу – розвиток в особистості спортсмена бойового хортингу високої соціальної 

активності, громадянської відповідальності, моральності, духовності, становлення 
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особистості, що володіє позитивними цінностями і якостями, здатними проявити і 

реалізувати їх в суспільно-творчому процесі в інтересах Батьківщини. 

Як один з видів багатопланової, масштабної і постійно здійснюваної діяльності військово-

патріотичне виховання включає соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші 

аспекти, має високий рівень комплексності. 

Одним з важливих напрямів роботи закладу загальної середньої освіти є військово-

патріотичне виховання, основне завдання якого – виховання почуття гордості за свою 

Батьківщину і свій народ, повагу до його великих звершень і гідних сторінок минулого, 

розвиток почуття причетності до долі Батьківщини. 

Програми, методичні прийоми і технології з військово-патріотичного виховання 

старшокласників засобами бойового хортингу, передбачають проведення теоретичних і 

практичних навчальних занять з бойового хортингу. Теоретичні засади з бойового хортингу 

можуть повідомлятися учням у процесі практичних занять. Програми з військово-

патріотичного виховання старшокласників передбачають заняття за окремими видами 

підготовки та синтезовані заняття (поєднання основ військово-прикладної техніки бойового 

хортингу й акробатики, ударних комбінації та кидкової техніки, спортивно-прикладної 

техніки елементів самозахисту в стійці та техніки у партері – продовження атакувальних дій, 

захисних та атакувальних дій тощо). Для старшокласників також застосовуються військово-

спортивні ігри [70–84]. На заняттях рекомендується здійснювати особистісно-орієнтований 

підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного 

розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і здібностей. У разі потреби можливо окремо 

навчати хлопців і дівчат. 

Заняття в групах початкового рівня проводяться груповим методом. У період підготовки 

до виступів на змаганнях групові заняття можуть бути замінені зведеними тренуваннями з 

іншими клубами бойового хортингу (постановка та вивчення індивідуальних технічних дій, 

комбінацій на партнерах різної комплекції – високому, низькому, важкому, легкому тощо). 

Програмами з військово-патріотичного виховання старшокласників засобами бойового 

хортингу передбачається участь учнів у змаганнях усіх рівнів у складі збірних команд і в 

особистому заліку, виконання нормативів юнацьких і дорослих спортивних розрядів. Участь 

учнів гуртків з бойового хортингу в змаганнях здійснюється тільки за особистим бажанням 

учнів і з дозволу батьків, а також за умови оформлення страховки від нещасних випадків на 

період проведення змагань. 

Календарний план змагань з бойового хортингу, спортивних заходів гуртків та секцій 

складається відповідно до Єдиного календарного плану спортивних заходів Міністерства 

молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, календарних планів 

обласних, міських і районних управлінь з питань фізичної культури та спорту органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Враховуючи різноманітність розділів змагань з бойового хортингу, а також засобів 

самозахисту бойового хортингу як бойового мистецтва, тренувально-підготовчий процес на 

практичних заняттях може проводитись: 

повною групою; 

малими групами (4–6 осіб); 

парами; 

індивідуально. 

Винятком є теоретичні заняття та зведені тренування з підготовки показових груп, або 

підготовки основної групи до атестації з бойового хортингу (отримання кваліфікаційних 

ступенів з бойового хортингу – ранків). 

Основними формами військово-патріотичного виховання старшокласників засобами 

бойового хортингу визначено: 

заняття з елементами та за темами бойового хортингу під час занять фізичною культурою 

та предмета “Захист України”; 

заняття з бойового хортингу під час позакласної роботи; 
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фізкультурні хвилинки з елементами бойового хортингу; 

змагання з національного виду спорту бойового хортингу; 

рухливі ігри з елементами бойового хортингу (“Веселі старти”, “Спортивна сім’я” тощо); 

дитячо-юнацька військово-спортивна гра “Хортинг-Патріот”; 

спортивно-масові свята, фізкультурно-оздоровче свято до дня фізичної культури та 

спорту; 

змагання на призи українських спортсменів; 

походи місцями бойової та спортивної слави земляків; 

тематичні бесіди “Бути готовим до захисту Вітчизни”, “Я та моя спортивна команда”, “Я 

спортсмен”; 

відвідування музеїв, перегляд фільмів спортивної та виховної тематики; 

зустрічі з відомими спортсменами; 

святкування перемог наших спортсменів на міжнародній арені тощо. 

Велику роль у фізичній підготовці старшокласників до військової служби мають заняття у 

гуртку бойового хортингу та планові уроки з фізичної культури. На заняттях з бойового 

хортингу та фізичної культури формуються якості, які необхідні солдатові: висока 

працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів, навички бойового хортингу, 

які допомагають впевнено вести рукопашну сутичку тощо [85–94]. 

Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці та Правил безпеки під час проведення занять з фізичної 

культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями обов’язково проводяться 

відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки 

життєдіяльності на заняттях. 

Контрольні заняття проходять один раз на півріччя у формі відкритого чи підсумкового 

заняття. 

Для контролю за досягненнями та військово-патріотичною вихованістю старшокласників 

у процесі занять бойовим хортингом пропонуються такі форми: 

спостереження за учнем щодо питань регулярності відвідування занять, 

дисциплінованості, дотримання етикету бойового хортингу, старанності на тренуваннях 

(постійно); 

проведення відкритих та підсумкових занять для батьків, керівництва закладу освіти та 

працівників державних органів та органів місцевого самоврядування сфери освіти та 

фізкультури і спорту (один раз на півріччя); 

проведення підсумкових перевідних занять (під час переведення на наступний рівень 

навчання); 

участь у показових виступах з бойового хортингу під час масових заходів з військово-

патріотичного виховання (згідно з планом закладу освіти, міста, району тощо); 

складання тестів з метою атестації старшокласників для отримання учнівських ступенів 

бойового хортингу – ранків; 

участь у змаганнях, здобуття перемог і виконання спортивних розрядів. 

Педагог, враховуючи рівень підготовки учнів, стан матеріально-технічної бази закладу 

освіти, може вносити зміни й доповнення у зміст програм з військово-патріотичного 

виховання закладу освіти та кількість годин для опанування певних тем. 

Заняття з учнями може проводити педагог, який має відповідну фахову підготовку. 

Здійснюючи військово-патріотичне виховання учнів, педагоги організатори цього процесу 

засобами бойового хортингу повинні бути добре ознайомлені з його теоретико-

методологічним і технологічним підґрунтями. При цьому слід враховувати також об’єктивні 

соціально-політичні, економічні фактори, психофізіологічні особливості віку 

старшокласників як вирішального періоду у формуванні світогляду учня, його ідеалів, 

вибору професії, подальшого життєвого шляху. 

У контексті патріотичного виховання дітей та молоді бойовий хортинг забезпечує: 

навіювання почуття патріотизму для служби в армії (через воєнізовані показові виступи, 
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демонстрацію сили духу тощо); формування особистості-переможця в екстремальних умовах 

реального бою. 

Так, на заняттях з бойового хортингу педагоги, тренери (інструктори) доводять учням, що 

військова служба вимагає особливого напруження фізичних і духовних сил, постійної 

зібраності, відповідальності, дисциплінованості, вольових якостей особистості, навичок 

самооборони та виживання в екстремальних умовах [95–99]. Походи, змагання, воєнізовані 

ігри, що проводяться за правилами бойового хортингу, зміцнюють силу волі, виробляють у 

старшокласників терпіння до специфічних військових навантажень, дають стійкі навички 

єдиноборства й основи самозахисту, застосування ефективних прийомів бойового хортингу. 

Доведено, що для військово-патріотичного виховання старшокласників під час занять 

бойовим хортингом важливо враховувати також їхні психологічні, анатомо-фізіологічні 

вікові особливості. Тому засобами бойового хортингу, рухливими іграми та спортивно-

масовою роботою вчителям фізичної культури, тренерам спортивних секцій та гуртків слід 

дотримуватися таких вимог: 

в організації занять потрібно брати до уваги особливості розвитку опорно-рухового 

апарату дитини; 

пояснення навчального матеріалу мають бути наочними й лаконічними, викликати інтерес 

до занять бойовим хортингом; 

уроки з фізичної культури й тренування з бойового хортингу доцільно будувати таким 

чином, щоб навантаження чергувалися з достатніми паузами відпочинку; 

необхідно враховувати закономірності психічного та особистісного розвитку учнів 

16−17 років, оскільки у цьому віці з’являється потреба думати, аналізувати, долати 

перешкоди в процесі інтелектуальної активності; 

у цей віковий період учні ще не мають власного морального досвіду, тому безумовно 

вірять в істинність того, що їм говорять учителі фізичної культури, тренери з бойового 

хортингу; 

учні старшого шкільного віку спрямовані на інтелектуальні заняття й спортивно-масову 

діяльність у школі та за місцем проживання. 

Призначення системи військово-патріотичного виховання старшокласників засобами 

хортингу полягає в забезпеченні на практиці комплексного врахування всіх факторів, що 

впливають на патріотичне виховання учнів, у створенні необхідних умов і механізмів, що 

сприяють цьому процесу. 

Висновок. Отже, в сучасних умовах консолідації українського суспільства, коли 

вирішується проблема професіоналізації особового складу та відновлення могутності 

Збройних Сил України, інших військових формувань, роль і значення військово-

патріотичного виховання як одного з пріоритетних напрямів діяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, інших державних інститутів та інститутів 

громадянського суспільства та бойового хортингу як засобу військово-патріотичного 

виховання старшокласників є особливими. 

На сьогодні військово-патріотичне виховання старшокласників засобами бойового 

хортингу є одними з найважливіших умов не тільки зміцнення, а й подальшого розвитку 

українського суспільства. Без патріотизму не можна, побудувати сильну державу, 

прищепити підростаючому поколінню розуміння його громадянського обов’язку і повагу до 

закону. Без любові до Батьківщини, виховання підростаючого покоління в дусі готовності до 

її захисту, виживання і процвітання України як суверенної держави неможливе. 
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Kobzar I. V., Yeromenko E. A., Karasevych S. A. 
Organization of military-patriotic education of high school students 

by means of combat horting 
 

Abstract. This article analyzes the pedagogical conditions and methods of patriotic education 

of high school students by means of combat horting. Military-patriotic education as a basic 

component of national-patriotic education is focused on the formation of a young person's 

readiness to defend the Motherland, the development of the desire to acquire military professions, 

to serve in the Armed Forces of Ukraine as a special type of civil service. National-patriotic 

education, and in particular military-patriotic, is the goal of the system of combat horting, a sport 

developed on the territory of Ukraine by the National Federation of Combat Horting of Ukraine. 

The federation's strategic goal is to provide the Armed Forces of Ukraine with a conscript 

capable of fully solving combat tasks from the first weeks of service, and the country with a 

physically developed and spiritually rich patriot. In the educational and upbringing process of 

combat horting military-theoretical and physical training are combined, in parallel issues of 

moral-spiritual and physical development are solved. Education of student youth by means of 

military-sports horting can be carried out during the educational process in general secondary 

education institutions in classroom and extracurricular activities, as well as outside school. The 

key content areas of such activities are the study, honoring and development of combat and sports 

traditions of the Ukrainian people and the Armed Forces of Ukraine, conducting and enriching 

military sports games and other forms of work. 
 

Key words: education, combat horting, national-patriotic education, national sport of 

Ukraine, high school students, military-patriotic education.  
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фахівців бойового хортингу у системі правоохоронних органів України. 
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