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Актуальність теми. На сучасному 
етапі суспільно- політичного розвитку 
України, в умовах, що склалися після 
Революції Гідності, анексії Автономної 
Республіки Крим та у зв’язку зі зброй-
ною агресією Росії на сході України, зна-
чно зросла роль військово- патріотичного 
виховання школярів, зокрема значимість 
їх інтелектуальної, вольової, духовно- 
моральної та фізичної підготовки до 
подальшого життя як національно свідо-
мих громадян – патріотів своєї Батьків-
щини, готових до соціально- економічної 
та культурної розбудови країни на шля-
ху демократичного національного відро-
дження та захисту її суверенітету й тери-
торіальної цілісності.

На жаль, останніми роками українська 
освіта не мала переконливої і позитивної 
традиції та досвіду щодо виховання патріо-
тизму в дітей та молоді. Як наслідок, в 
українському суспільстві зростає тривога 
за долю дітей, школярів та молоді, спричи-
нена наявністю таких прикрих явищ, як:

1) швидке зниження освітнього й куль-
турного потенціалу підростаючого поко-
ління;

2) подекуди моральна деградація моло-
дого покоління в цілому, виражена, зокре-
ма, у криміналізації свідомості й поведінки 
та в зниженні морального порога дозволе-
ного;

3) різкий зліт наркоманії, алкоголіз-
му практично в усіх прошарках суспіль-
ства, перехід цього явища в некерований 
режим, і, як наслідок, – руйнування гено-
фонду;

4) реальний розрив наступності поко-
лінь не тільки за ідеологічними, а й за 
моральними характеристиками;

5) знецінення своєї країни у багатьох 
молодих людей, які не вважають себе її 
частиною, бажання виїхати за кордон.

Проведений нами аналіз літературних 
джерел за темою публікації1 свідчить про 
актуальність та вагомість ефективного 
військово- патріотичного виховання шко-
лярів та молоді.

Водночас вивчення питання щодо 
військово- патріотичного виховання стар-
шокласників засобами бойового хортин-
гу висвітлюється тільки в одиничних 
публікаціях авторів- практиків 2, які поза 
увагою залишають визначення рівнів 
військово- патріотичного виховання стар-

СТАН ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ
(апробація матеріалів дослідження)

© Кукушкін К. М., 2021

УДК 796.85:373.5-057.87

КУКУШКІН Костянтин Миколайович, науковий кореспондент лабораторії фізичного розвитку та здорового спосо-
бу життя Інституту проблем виховання НАПН України

У публікації наведено нормативно- правові акти, законодавчі документи, що регламентують питання військово- 
патріотичного виховання молоді. Автором наукової статті розроблено тестові запитання та завдання, варіанти 
відповідей на них та визначено відповідні рівні знань старшокласників про сучасне військово- патріотичне 
виховання молоді засобами бойового хортингу – високий (продуктивний), середній (вибірковий), низький 
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шокласників засобами бойового хортингу 
для подальших експериментальних дослі-
джень тощо.

Мета публікації передбачає перелік 
нормативно- правових актів, законодав-
чих документів, що регламентують питан-
ня військово- патріотичного виховання 
молоді; розроблення тестових запитань і 
завдань для старшокласників за темою 
дослідження.

Зв’язок роботи з науковою темою. 
Наукове дослідження виконується згід-
но з науково- дослідною роботою Інсти-
туту проблем виховання Національ-
ної академії педагогічних наук України 
на 2020–2022 рр. за загальною темою: 
«Військово- патріотичне виховання учнів 
в умовах ідейно- світоглядної конфрон-
тації» (державний реєстраційний номер 
0120U100443).

Виклад основного матеріалу. З огля-
ду на викладене, за останні роки в дер-
жавній політиці України у сфері вихован-
ня відбулися істотні зміни щодо оцінки 
місця і ролі патріотичного виховання в 
цілому та військово- патріотичного вихо-
вання зокрема. Так, потребу у військово- 
патріотичному вихованні особистос-
ті визначено в законах України, указах 
Президента, нормативно- правових актах 
Уряду, інших законодавчих актах. 
Зокрема, про пріоритетність військово- 
патріотичного виховання школярів свід-
чать такі нормативні документи: Укази 
Президента України – від 18.05.2019 № 

286/2019 «Про Стратегію національно- 
патріотичного виховання»; від 13.10.2015 
№ 580/2015 «Про Стратегію національно- 
патріотичного виховання дітей та моло-
ді на 2016–2020 роки»; від 12.06.2015  
№ 334/2015 «Про заходи щодо поліп-
шення національно- патріотичного вихо-
вання дітей та молоді»; від 24.03.2015 
№ 169/2015 «Про заходи з відзначен-
ня у 2015 році 70-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 
завершення Другої світової війни»; від 
11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування 
подвигу учасників Революції гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»; 
постанови Верховної Ради України – від 
17.01.2017 № 1822-VIII «Про встановлен-
ня Дня українського добровольця»; від 
12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування 
героїв АТО та вдосконалення національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді»; 
постанова Кабінету Міністрів України від 
17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо- 
юнацького військово- патріотичного вихо-
вання»; розпорядження Кабінету Міністрів 
України – від 18.10.2017 № 743-р «Про 
затвердження плану дій щодо реаліза-
ції Стратегії національно- патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017–2020 
роки»; від 08.09.2009 № 1494 «Про затвер-
дження Плану заходів щодо підвищення 
рівня патріотичного виховання учнівської 
та студентської молоді шляхом проведен-
ня на постійній основі тематичних екс-
курсій з відвідуванням об’єктів культурної 

1 П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарева, Л. Крицька «Виховання громадянина: психолого- педагогічний і народознавчий аспекти», 
1997; В. Кіндрат «Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського», 1998; Л. Чупрій 
«Патріотичне виховання в Україні: стан і перспективи», 2006; Т. Гавлітіна «Національно- патріотичне виховання підлітків в умовах 
позашкільного навчального закладу», 2007; Н. Орлова «Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині 
О. Захаренка», 2008; М. Сухушин, В. Палагеша «Військово- патріотичне виховання молоді», 2009; І. Бех, К. Чорна «Національна ідея 
у становленні громадянина- патріота України (програмно- виховний контекст)», 2010; Ю. Зубцова «Формування патріотичних якостей 
молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї», 2012; Б. Шаповалов «Підготовка старшокласників до дій в екстремальних ситуаціях 
у процесі військово- патріотичного виховання (на прикладі хортингу)», 2014; З. Діхтяренко «Вплив патріотизму на формування 
суті поліцейського хортингу», 2015; О. Остапенко, М. Зубалій «Концепція військово- патріотичного виховання в системі освіти 
України (проєкт)», 2015; З. Діхтяренко, В. Постовий «Готовність до захисту Вітчизни закладено в унікальності системи хортингу –  
давні та славні історико- культурні корені українського народу», 2016; М. Зубалій, В. Івашковський, О. Остапенко, М. Тимчик, 
Б. Шаповалов, З. Діхтяренко, І. Білоцерківець «Військово- патріотичне виховання учнів у позакласній роботі», 2016; О. Остапенко, 
М. Зубалій, Б. Шаповалов «Концептуальні засади реформування військово- патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 
України», 2016; О. Остапенко, М. Тимчик «Військово- патріотичне виховання старшокласників в умовах нової Української школи», 2017; 
В. Гусак, Н. Костриця «Особливості сучасного національно- патріотичного виховання», 2019; Н. Радчук, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко 
«Українська народна пісня як засіб патріотичного виховання козачат, джур і спортсменів бойового хортингу дитячо- юнацького віку», 
2019; Е. Єрьоменко «Моделювання процесу військово- патріотичного виховання школярів, які займаються бойовим хортингом», 2020; 
В. Кульчицький «Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.)», 2020; Oleksandr Ostapenko, Mykola Zubalii, 
Zoia Dikhtiarenko «Military- patriotic education of pupils and students- hortingists as a basis of a healthy way of life in the conditions of ideological 
and ideological confrontation», 2020 та ін.
2 Е. Єрьоменко «Бойовий хортинг як ефективний засіб військово- патріотичного виховання школярів і студентів», 2018; В. Біла, Е. Єрьоменко, 
В. Чмелюк «Військово- патріотичне виховання школярів і студентів у процесі занять бойовим хортингом», 2020; Е. Єрьоменко «Концепція 
розвитку бойового хортингу в системі освіти України», 2020; Є. Сокол, Е. Єрьоменко, В. Кривенко «Бойовий хортинг як явище традиційної 
військово- бойової культури українського народу», 2021 та ін.
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спадщини»; накази Міністерства освіти і 
науки України – від 31.05.2017 № 519 
«Про затвердження Плану заходів Мініс-
терства освіти і науки України щодо вша-
нування пам’яті Героїв Небесної Сотні»; від 
16.06.2015 № 641 «Про затвердження Кон-
цепції національно- патріотичного вихо-
вання дітей і молоді, Заходів щодо реалі-
зації Концепції національно- патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних 
рекомендацій щодо національно- па тріо-
тичного виховання у закладах загальної 
середньої освіти», інші акти законодавства 
України [3, с. 6–7].

На підставі використаних джерел із 
наведеного списку [1–15] нами було роз-
роблено тестові запитання та завдання, 
варіанти відповідей на них та визначено 
відповідні рівні знань старшокласників про 
сучасне військово- патріотичне виховання 
молоді засобами бойового хортингу – висо-
кий (продуктивний), середній (вибірковий), 
низький (пасивний) – рівні оцінювання 
поінформованості старшокласників на тео-
ретичному (пізнавальний критерій, когні-
тивний компонент) формувальному етапі 
дослідження, що відображатиме результати 
експерименту за загальною темою науко-
вого дослідження: «Військово- патріотичне 
виховання старшокласників засобами 
бойового хортингу».

Опитування учнів з експерименталь-
ної групи проводилося під час проведення 
Першого міжнародного турніру з бойового 
хортингу «Truskavets open – 2020» серед 
дітей: хлопців і дівчаток (6–7 років), молод-
ших юнаків і дівчаток (8–9 років), юна-
ків і дівчат (10–11 років), старших юнаків  
і дівчат (12–13 років), кадетів і кадеток (14–
15 років), юніорів і юніорок (16–17 років), 
дорослих чоловіків і жінок (18 років і стар-
ше) за розділами «Рукопашна сутичка», «Бор-
цівська сутичка», «Форма», «Самозахист». 
Місце проведення: спортивний комплекс 
ТзОВ «ГКК «Карпати» за адресою: Львівська 
область, м. Трускавець, вул. Карпатська, 2. 
Організатор – Усесвітня федерація бойового 
хортингу – World Combat Horting Federation 
(25–27 вересня 2020 року).

В опитуванні взяли участь старшоклас-
ники – учасники Першого міжнародного 
турніру з бойового хортингу «Truskavets 
open – 2020», які тренуються у спортивних 
секціях «Бойовий хортинг», з різних облас-
тей України. Кожному було запропонова-
но анкету з переліком тестових запитань 
та завдань, а також варіанти відповідей, 
за результатами яких можна було визна-
чити рівень знань учасників про сучасне 
військово- патріотичного виховання моло-
ді засобами бойового хортингу (див. таб-
лицю).

ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ

Таблиця
Визначення рівня поінформованості старшокласників про військово- патріотичне виховання 

засобами бойового хортингу (теоретичний формувальний етап дослідження)

Запитання та завдання / варіанти відповідей Рівень знань

1. Звідки Ви дізналися вперше про бойовий хортинг? (Обрати відповідний варіант 
відповіді)

Високий
• телебачення

• радіо

• Інтернет

• преса

• друзі, знайомі, родичі

• із кількох джерел Середній

• важко відповісти Низький

2. Назвіть, будь ласка, основні поняття бойового хортингу Високий (7–9 понять)

Середній (4–6 понять)

Низький (1–3 поняття)

3. Назвіть прізвище, ім’я та по батькові президента Національної федерації бойового 
хортингу України

Високий (названо
з першої спроби)

Середній (названо з другої спроби)

Низький (названо з третьої спроби)
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Запитання та завдання / варіанти відповідей Рівень знань

4. Виберіть із перелічених варіантів завдання, що відносяться до військово- патріотичного 
виховання школярів засобами бойового хортингу:
• оволодіння основними навичками збереження особистої та суспільної безпеки;
• надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;
• зміцнення морально- вольового стану і фізичного розвитку учнів;
• ознайомлення з основами рятувальної справи;
• надання базової фізичної та спеціальної фізичної підготовки для майбутньої служби 
в підрозділах Збройних Сил України, інших військових формуваннях;
• виховання екологічної культури учнів;
• активна участь у діяльності Національної федерації бойового хортингу як в Україні, 
так і за її межами

Високий
(6–7 варіантів)

Середній
(3–5 варіантів)

Низький
(1–2 варіанти)

5. Виберіть із перелічених варіантів форми військово- патріотичного виховання 
школярів засобами бойового хортингу:
• лекції; бесіди;
• розповіді;
• екскурсії до музеїв, військових частин;
• зустрічі з ветеранами війни, праці та військової служби, учасниками бойових дій;
• походи місцями бойової слави;
• військово- шефська робота;
• пошукова робота, участь у роботі клубів і гуртків військово- патріотичного 
спрямування в закладах загальної середньої освіти

Високий
(7–9 варіантів)

Середній
(4–6 варіантів)

Низький
(1–3 варіанти)

6. Виберіть із перелічених варіантів чинники, що включають військово- патріотичне 
виховання, зокрема, засобами бойового хортингу:
• увічнення пам’яті воїнів, загиблих під час захисту Батьківщини;
• розуміння кожним громадянином своєї ролі і місця в служінні Батьківщині, високої 
особистої відповідальності за виконання вимог військової служби, переконаності 
в обов’язковості формування необхідних якостей і навичок для виконання військового 
обов’язку в лавах Збройних Сил України;
• виховання гордості за Українську державу, її звершення; формування глибокої 
поваги і шани до символів України – Герба, Прапора, Гімну, іншої української 
символіки та історичних святинь України;
• опора на вивчення історії традиційних для України релігійних конфесій, їх досвіду 
щодо формування у громадян потреби служіння Батьківщині, її захисту як вищого 
духовного обов’язку, насамперед використання духовно- морального потенціалу 
національних вірувань;
• виховання на прикладі соціально- ціннісного досвіду минулих поколінь, який 
культивує почуття гордості за своїх предків;
• вивчення українських національних традицій у побуті, сімейних відносинах, навчанні, 
праці, творчості;
• пропаганда ідей та цінностей не тільки загальноукраїнського патріотизму, а й 
місцевого або регіонального, що характеризується прихильністю, любов’ю до рідного 
краю, міста, села, вулиці, підприємства, спортивної команди тощо;
• виховання готовності до гідного й самовідданого служіння суспільству та державі, 
виконання обов’язків щодо захисту України

Високий
(7–8 варіантів)

Середній
(4–6 варіантів)

Низький
(1–3 варіанти)

7. Виберіть із перелічених варіантів основні види виховної діяльності військово- 
патріотичного спрямування:
• пізнавальна
• трудова
• художня
• спортивна
• ціннісно- орієнтовна
• громадська

Високий
(5–6 варіантів)

Середній
(3–4 варіанти)

Низький
(1–2 варіанти)

Висновки
1. Військово- патріотичне виховання шко-

лярів засобами бойового хортингу – само-
стійний напрям виховання, методологічною 
основою якого є концептуальні положен-
ня щодо розвитку військово- патріотичного 
виховання допризовної молоді, виховання 
патріота і громадянина, формування у шко-
лярів високої патріотичної свідомості, націо-
нальної гідності, готовності до виконання 
свого конституційного обов’язку й відпові-

дального ставлення до майбутньої військової 
служби у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях.

2. Бойовий хортинг як бойова і виховна 
система за своїм духом відповідає козаць-
ким організаціям в Україні й позитивно 
ними сприймається. Національна федера-
ція бойового хортингу плідно співпрацює 
з такими організаціями, адже козацтво 
завдяки унікальній системі військового, 
загальноосвітнього і патріотичного вишколу  

Закінчення таблиці
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й сьогодні зберігає власну самобутність 
і внутрішню життєву силу, створюючи 
ідейне, ментальне і фізичне підґрунтя для 
відтворення української державності та 
формування системи безпеки і захисту 
національних інтересів України [3, с. 9, 12].

3. Наведено нормативно- правові акти 
та законодавчі документи, що регламенту-
ють питання щодо військово- патріотичного 
виховання молоді, дають змогу вчителям, 
науковцям і професорсько- викладацькому 
складу ознайомитися із сучасним станом 
і перспективами цього напряму виховної 
роботи.

4. Запитання та завдання у розробленій 
анкеті дають змогу об’єктивно визначити 
рівень знань старшокласників про сучасне 
військово- патріотичного виховання молоді 
засобами бойового хортингу.

У перспективі досліджень буде скла-
дено опис результатів експерименту щодо 
визначення рівнів – високий (продук-
тивний), середній (вибірковий), низький 
(пасивний) – оцінювання поінформованос-
ті старшокласників – спортсменів бойово-
го хортингу на теоретичному (пізнавальний 
критерій, когнітивний компонент) етапі 
дослідження, що відображатиме загальну 
тему наукового дослідження: «Військово- 
патріотичне виховання старшокласників 
засобами бойового хортингу».
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