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Анотація. В статті розкриваються теоретико-методичні основи виховання 

патріотизму у дітей дошкільного віку в процесі занять бойовим хортингом. На 

заняттях фізичною культурою та спортом (на прикладі бойового хортингу) з 

дітьми дошкільного віку необхідно чітко визначати виховні завдання і вирішувати їх 

у взаємозв’язку з оздоровленням і фізичною підготовкою дитини. Ефективними 

засобами виховання моральних якостей (одним із яких є патріотизм) може бути 

активна рухова діяльність дитини за особливою моделлю системи педагогічних дій. 

Автори статті доводять, що під час занять з бойового хортингу доцільно 

використовувати народні пісні, твори усної народної творчості, рухливі народні ігри, 

легенди та оповідання про геройське минуле нашого народу на прикладі козацтва. 

Ключові слова: патріотичне виховання, бойовий хортинг, фізична підготовка, 

народні ігри, діти дошкільного віку. 
 

Актуальність наукового дослідження. Пріоритетна роль в умовах розбудови 

української держави належить патріотичному вихованню. Про це свідчать державні 

документи: Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Указ 

Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та 

формування здорового способу життя громадян», «Концепція громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української держави», «Концепція патріотичного 

виховання учнівської молоді», Національна доктрина розвитку освіти України тощо. У 

сучасній вітчизняній педагогічній науці різні аспекти патріотичного виховання 

розробляли І. Бех, Ю. Завалевський, М. Зубалій, П. Ігнатенко, О. Остапенко, 

О. Сухомлинська, М. Тимчик, К. Чорна та інші [1–12; 19–28].  
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За останні роки ця проблема досліджувалася в дисертаційних роботах Т. Гавлітіної, 

В. Коваля, О. Коркішко, О. Красовської, П. Оніщука, І. Охріменка, Р. Петронговського, 

С. Рашидової та інших науковців.  

У теперішній час Україна переживає непростий історичний період. Найбільша 

небезпека, яка загрожує нашому суспільству полягає не тільки в економічній кризі і у 

політичному хаосі, а в першу чергу – у руйнації особистості. Сьогодні матеріальні 

цінності домінують над духовними, тому у дітей викривлені уявлення про доброту, 

чуйність, гуманність, справедливість, чесність, патріотизм. Дітей відрізняє емоційна, 

вольова і духовна незрілість. 

Виховання патріота, громадянина, духовно багатої особистості – процес тривалий і 

багатогранний. Він потребує від педагогів і батьків великої праці над собою, 

усвідомлення високих цінностей та відповідної поведінки, розуміння виховних завдань 

та вибору оптимальних методів і форм роботи з дітьми. Закон України «Про освіту», 

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття),  

Концепція дошкільного виховання в Україні чітко окреслили мету, завдання, 

стратегічні напрями та шляхи реформування дошкільних інституцій відповідно до 

сучасних тенденцій економічного і духовного розвитку країни. Головний орієнтир 

оновлення змісту їх роботи – максимальне врахування етнічних і регіональних 

особливостей та широке використання засад народної педагогіки, національної культури, 

сучасних досягнень науки, надбань світового педагогічного досвіду [13]. 

Метою статті є розкрити теоретико-методичні засади виховання патріотизму у 

дітей дошкільного віку в процесі занять бойовим хортингом. 

Результати наукового дослідження. Нині перед людством постали дуже складні 

проблеми, від розв’язання яких залежить наше майбутнє. Суспільству потрібна 

самовиражена здорова особистість. Саме тому значно посилюється роль дошкільної 

освіти. Адже в період дошкільного віку відбувається бурхливий психічний і фізичний 

розвиток дитини, формуються основи її особистості. 

Палкий патріот національного виховання С. Русова була переконана, що виховання 

справжнього громадянина своєї держави потрібно розпочинати з наймолодшого віку, що 

духовність, національна самосвідомість закладаються в людині з перших років її життя. 

Невід’ємною складовою цілісної і комплексної системи виховання вона вважала 

фізичний розвиток дитини.  

Педагог-новатор В. Сухомлинський зазначав: «Турбота про здоров’я – це 

найважливіша праця вихователя. Від бадьорості дітей залежить їхнє здорове життя, 

світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили…». Також він 

стверджував: «Що дитинство це повсякденне відкриття світу, тому необхідно зробити 

так, щоб воно стало перш за все пізнанням Людини та Батьківщини». 

Великий внесок в наукове обґрунтування морально-патріотичного виховання внесли 

сучасні українські педагоги (А. Богуш, І. Бех, О. Кононенко, К. Крутій, Л. Калуська). 

І. Бех стверджує, що процес становлення ціннісних орієнтацій саме в дошкільному віці 

вирізняється найбільшою динамічністю. Суттєві зміни в ціннісних орієнтаціях дітей 

відбуваються наприкінці дошкільного віку. Психологічна роль ціннісних орієнтацій 

дитини в цей час особливо зростає й ускладнюється, враховуючи закономірності 

формування її як особистості. Саме в цей вік у дитини ціннісні орієнтації починають 

складатися у більш розвинену, складну й стійку систему, яка визначає становлення їхньої 

активної життєвої позиції [14–18]. Цей процес пов’язаний із певним рівнем розвитку 

їхньої свідомості й самосвідомості. 

Принципового значення для виховання патріотизму у дітей саме дошкільного віку 

надає засновник хортингу Едуард Єрьоменко (президент Всесвітньої федерації бойового 

хортингу, неодноразовий чемпіон світу і Європи з єдиноборств, майстер спорту України 
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міжнародного класу) – автор відомого в Україні методичного посібника «Хортинг – 

національний вид спорту України». Він у декларації національного виду спорту України 

першою суспільно-виховною складовою визначив – «патріотизм» (сьогодні ми є 

громадянами і патріотами України, лідерами суспільства, керівниками і членами 

громадських спортивних об’єднань бойового хортингу – найпотужнішого спортивного 

руху, філософського вчення та виховної системи, завтра на наші місця прийдуть інші, 

стане у керівництва вихована нами молодь.  

Від наших спільних зусиль, від того, як ми передамо вчення, традиції миру, 

добросусідства та справедливості, бойову та культурну спадщину бойового хортингу, 

залежить, яким буде світ навколо нас, сім’я бойового хортингу для суспільства нового 

покоління, і можливість об’єднання людей однією праведною великою метою – 

підтримання миру на землі [29–38]. Ми бажаємо мати мир для всіх націй, здорове 

суспільство, міцні та дружні партнерські відносини, квітучу й розвинену Всесвітню 

федерацію – єдину сім’ю бойового хортингу, яка присвячує свою роботу справі 

зміцнення миру на планеті. Девіз: «Бойовий хортинг на варті миру і в ім’я миру!». 

У системі виховних завдань національного виховання одним із найважливіших є 

забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона і зміцнення їхнього фізичного, 

психічного та духовного здоров’я, як необхідної умови формування майбутнього 

громадянина України.  

Тож недарма першочерговим завданням Державної національної програми «Освіта» 

визначено «…виховання здорової, фізично розвиненої особистості, формування основ 

знань і навичок здорового способу життя». Якщо брати до уваги чинні завдання то ми 

можемо побачити що заклади дошкільної освіти будують свою роботу в напрямку 

природного оздоровлення дітей та формування основ здорового способу життя, метою 

якого є забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей в умовах екологічної й 

економічної криз, формування у вихованців інтересу до занять фізичною культурою, а 

саме бойовим хортингом, уміння самостійно дбати про своє здоров’я.  

Забезпечення повноцінного і всебічного розвитку вихованців, формування в них 

життєрадісного світосприймання, високих громадських почуттів, уміння знаходити 

щастя у творчій діяльності. 

Робота в закладах дошкільної освіти з оздоровлення та фізичного виховання 

проводиться на основі спільних спостережень, пошуків педагогів, медичних працівників і 

батьків. У заняттях, іграх, бесідах, екскурсіях, спостереженнях, під час виконання 

режимних моментів об’єднуються зусилля вихователів, членів сімей, медичного 

персоналу та усіх, хто зацікавлений у здоров’ї дитини.  

Специфіка морального виховання залежить від особливостей моралі як форми 

суспільної свідомості. Вона відображає соціальну дійсність у вигляді специфічних 

уявлень про добро і зло, що закріплюються в свідомості людей як принципи, норми, 

ідеали, покликані регулювати людську поведінку з метою збереження і розвитку 

суспільства.  

У більш конкретному визначенні мораль – це специфічний засіб нормативного 

регулювання спільного життя і діяльності людей і соціалізації особистості, засвоєння 

накопиченого суспільством соціально-історичного морального досвіду.  

Одним із найважливіших завдань морального виховання є виховання любові до 

Батьківщини і толерантного відношення до людей інших країн і національностей [39–48]. 

Складність вирішення цього завдання пов’язане, перш за все, з віком дітей. У 

дошкільному віці жодна моральна якість не може бути сформована остаточно, вони 

знаходяться на стадії початкового становлення. Тим не менш, практично всі моральні 

якості (гуманізм, колективізм, почуття власної гідності) беруть всій початок у 

дошкільному віці.  
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Почуття патріотизму багатогранне за своєю структурою та змістом. До нього 

відносяться відповідальність, бажання і вміння працювати для Батьківщини, гама 

естетичних почуттів та ін. Виникає питання, як виховати у дитини таке складне, 

різноманітне почуття, як любов до Батьківщини? Результати досліджень свідчать, що 

виховання патріотизму найбільш доцільне на основі співчуття, доброти, любові до 

рідних і близьких.  

Саме з любові до рідного дому це почуття розповсюджується на більш широке коло – 

на своє місто, село, тобто ту місцевість, де людина народилась і живе. На наступному 

етапі можна повідомляти дитині певні знання про те, до чого вона встигла звикнути, що 

встигла полюбити: про дошкільний заклад, про власний дім, про вулицю, на якій вона 

живе, про район і місто, про країну. Знання поступово збагачують уявлення дітей про 

рідну країну.  

Такий «територіальний» принцип відбору і побудови методики патріотичного 

виховання є ефективним лише у тому випадку, якщо він реалізується неформально і у 

поєднанні з практикою поведінки дітей. Засобами патріотичного виховання дошкільників 

є саме оточення (природне та соціальне), у якому вони мешкають, художня література, 

музика, образотворче мистецтво.  

Засобами виховання також є та або інша діяльність дитини (гра, праця, спортивна), 

свята, які відмічаються у країні або в закладі дошкільної освіти [49–58]. На жаль, 

значення засобів фізичного виховання у формуванні моральних якостей дітей 

дошкільного віку (в тому числі – і патріотизму) недооцінюється, хоча на думку 

В. Белорусової моральне обличчя особистості складається з гармонійного поєднання 

фізичного вдосконалення і духовного багатства.  

Як зазначає Б. Шиян, що якими б високими результатами не були досягнення в 

удосконаленні фізичних якостей і рухових можливостей особистості, вони не будуть 

корисними для суспільства, якщо їх власник не вихований морально, і якщо у нього 

немає активного прагнення прикласти свої сили на користь суспільства.  

Про органічний взаємозв’язок фізичного і морального виховання дітей і виключну 

значущість фізичного навантаження для їх духовного вдосконалення наголошував 

видатний педагог В. Сухомлинський. 

Формуючи мету роботи з оздоровлення передбачаємо: 

1) розроблення та втілення нових організаційно-педагогічних нетрадиційних форм і 

методів виховання й навчання дітей дошкільного віку; 

2) залучення батьків до активної участі у фізкультуро-оздоровчій роботі; 

3) збереження та зміцнення здоров’я дітей, підвищення фізичної та розумової 

працездатності; 

4) загартування, профілактика застудних захворювань; 

5) сприяння формуванню правильної постави, профілактика плоскостопості; 

6) усвідомлення користі занять із фізичної культури. 

Формуючи мету роботи з патріотичного виховання плануємо: 

1) формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім’ї, дитячого 

садка, міста)  

2) формування духовно моральних взаємин  

3) формування любові до культурного спадку свого народу 

4) виховання любові, поваги до своїх національних особливостей 

5) почуття власної гідності як представників свого народу, толерантне ставлення до 

представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей. 

Центральною ідеєю виховання любові до Батьківщини в українських педагогів була 

ідея народності [59–81].  
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Насамперед викладання рідною мовою, а також включення в навчальну програму тих 

предметів, які найбільше сприяють формуванню національної свідомості і високих 

моральних якостей. Такими є історія та географія рідного краю; народне мистецтво – 

музика, співи, орнаментика; фізичне виховання – заняття бойовим хортингом, які 

включають у себе не тільки знайомство та відпрацювання ударної техніки, а й народні 

рухливі ігри, елементи історії, ознайомлення з народними символами українського 

народу та звичаями козацтва.  

Фольклор дозволяє урізноманітнити процес занять з бойового хортингу шляхом 

знаходження нових форм розвитку рухово-творчої ініціативи дітей. Такі заняття та 

форми роботи, дозволяють якісніше здійснювати засвоєння знань, вмінь і навичок з 

бойового хортингу. Фізичні вправи у поєднанні з фольклором є яскравими і незабутніми 

для дітей. Доречним є використання забавлянок, лічилок, для вибору тих, що водять.  

Досить цікаво буде, якщо добирати такі лічилки, які б відповідали змісту гри. 

Цікавими є влучні загадки, які можна дібрати до народної гри. Крім загадок, для 

зацікавлення дітей доцільно використовувати уривки оповідань та народних казок. Для 

попередження конфліктів, суперечок, що можуть виникнути між дітьми під час рухливих 

ігор або змагань, доцільно використовувати мирилки [82–99]. Заклички, забавлянки 

можуть використовуватись перед заняттями або входити до змісту народних ігор, 

служити для збору дітей на гру, зговірки для розподілу на команди.  

Народні прислів’я та приказки можна поєднувати з підбиттям підсумків спортивних 

змагань з бойового хортингу. Використання народної музики, танців, українських ігор і 

хороводів з виконанням пісень та народних мелодій, несуть пізнавальний характер та 

відрізняються високою емоційною насиченістю. В. Сухомлинський писав: «Український 

фольклор сягає до джерел народної мудрості». 

Висновок. Важливу роль у формуванні інтересу до занять бойовим хортингом, 

відіграє організація рухової діяльності дітей і з використанням нестандартного 

обладнання. На цьому етапі доречним буде і ознайомлення дітей зі специфічними 

народними атрибутами, які можна задіяти в грі. Завдяки українським народним іграм, 

діти дошкільного віку дізнаються про те, як грали в ці самі ігри у давнину, які предмети 

використовували. 

Український народ має багаті традиції виховання дітей і молоді в патріотичному дусі. 

Так, у народній українській дошкільній етнопедагогіці знаходимо чимало прикладів того, 

що вже маленьку дитину виховували як вірного сина своєї Батьківщини. Такі мотиви 

простежуються вже в колискових піснях: «Рости синочку в забаву, козацтву на славу, 

воріженькам на розправу…». 

Багатовіковий визвольний козацький рух сприяв зародженню козацької педагогіки, яка 

загартовувала національний характер, формувала високій лицарські якості, пошану до 

старших людей, жінок, виховувала фізично та духовно загартованих, з міцним здоров’ям 

захисників рідного народу. 

Система громадянського та патріотичного виховання передбачає формування у дітей 

уявлень з народознавства, складовими якого вважаємо мову, культуру, традиції, мораль, 

фізичний розвиток, декоративно-прикладне мистецтво, народний фольклор.  

Засвоюючи матеріальні цінності, вироблені народом і людством, дитина стає людиною 

з відповідними рисами характеру і вдачі. Національні цінності сприяють формуванню у 

дітей національних якостей, у тому числі громадянських і патріотичних.  

Перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі. Подальше 

дослідження буде присвячено розробленню планів-конспектів занять з бойового 

хортингу метою якого буде не тільки фізичний розвиток дітей, а й патріотичне виховання 

дітей дошкільного віку. 
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Levchenko E. V., Yeromenko E. A., Mirchev D. V. 
 

Features of education of patriotism in preschool children in the 

process of combat horting 
 

Abstract. The article reveals the theoretical and methodological foundations of 

patriotism education in preschool children in the course of сombat horting classes. 

Physical training and sports (with the example of сombat horting) with children of 

preschool age should clearly define educational tasks and solve them in connection 

with the improvement and physical training of the child. Effective means of 

upbringing moral qualities (one of which is patriotism) can be active motor activity 

of the child for a special model of the system of pedagogical actions. The authors of 

the article argues that during сombat horting classes it is expedient to use folk songs, 

works of oral folk art, mobile folk games, legends and stories about the heroic past of 

our people on the example of the Cossacks. 
 

Key words: patriotic education, сombat horting, physical training, folk games, 

children of preschool age.  
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