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УДК 796.817:159.947-027.556.817 

Радчук Наталія 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 10 

 імені Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, 

Єрьоменко Едуард, 

Діхтяренко Зоя 

Університет ДФС України 
 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ КОЗАЧАТ, ДЖУР І СПОРТСМЕНІВ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 
 

Анотація. У дослідженні відображається досвід роботи Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа I-III ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О. А. Бутка м. Суми. 

Висвітлюються актуальні проблеми патріотичного виховання учнів козацького класу та спортсменів 

бойового хортингу засобами пісні. Піднімаються питання зміцнення патріотичного та естетичного 

напрямів під час навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, виховання активного громадянина 

і патріота України, прищеплення любові до української мови і національної культури, поваги до народних 

традицій, захисту національних інтересів.  

Аналізуються теоретичні основи організації військово-патріотичного виховання молоді та 

здійснюється аналіз їх відображення вітчизняними вченими. Розглядаються чисельні потужні 

можливості пісні на підсилення виховного впливу на дитину, забезпечення її внутрішнього комфорту та 

збереження відчуття пережитої радості в умовах навчально-виховного процесу. Розкриваються головні 

особливості військово-патріотичного виховання учнів козацького класу засобами пісні. Зосереджується 

увага на хоровому співі, що дисциплінує, згуртовує, зміцнює дух і волю членів дитячої козацької громади. 

У статі наводяться приклади підбору, розучування народних пісень, побудові на його основі навчального 

діалогу. Зосереджується увага на значущості пісні у житті минулих і сучасних козаків, відображається 

значення фольклору та високохудожніх патріотичних музичних творів у формуванні козацького духу, 

вокально-хорових і художньо-виконавських умінь та навичок здобувачів освіти козацького класу. 

Висвітлюється різнобічна класна та позакласна пісенна діяльність у процесі самореалізації козачат, 

джур, спортсменів бойового хортингу. 

Ключові слова: бойовий хортинг, патріотизм, патріотичне виховання, козачата, джури, спортсмени 

бойового хортингу, учні, чистомовка, скоромовка, методи роботи, пісня, голос, особистість, репертуар, 

поспівка, вокальні вправи, фізкультхвилинки, гігієна та охорона голосу. 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі становлення громадянського суспільства 

все більшого значення набуває використання української народної пісні в патріотичному 

вихованні козацької молоді. Пісня відіграє немаловажну роль у зростанні козачат і джур. 

Вона поліпшує настрій, кличе до звитяги, мотивує до удосконалення бойової 

майстерності. Так, без маршової пісні не можливе досягнення злагоджених дій в строю, 

відчуття святковості дійства і взагалі, – здійснення козацької звитяги, заклику до захисту 

Вітчизни [1; 2; 4–7]. Пісня завжди була і залишається затребуваною при організації 

навчання й виховання учнів козацького класу. Пісня не тільки будить любов до рідного 

краю, розбуджує в здобувачів освіти патріотизм, милосердя, виховує в молоді 

естетичний смак, формує бачення краси, але й сприяє досконалості та чистоти 

(шліфування) рідної мови. 

Виховний компонент музичної та патріотичної освіти привертав увагу класиків 

педагогіки, і наших сучасників [38–43]. Різні аспекти національного, патріотичного 

виховання та розвитку особистості засобами музичного мистецтва розкриваються в 

працях українських учених (Л. Масол, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Ростовського, 

О. Рудницької та ін.), методика вокально-хорової роботи з дітьми (Л. Венгрус, 

К. Малініна, Л. Сверлюк). 

Проблеми музичного навчання й оволодіння учнями вокально-хоровими навиками 

вивчали музичні теоретики, педагоги, вокалісти, композитори різних часів і різних країн 

(М. Дилецький, О. Варламов, М. Леонтович, К. Стеценко, М. Вериківський, 

П. Козицький, В. Верховинець, З. Кодай, Д. Кабалевський тощо), які заклали основи 
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роботи з дітьми, методичні прийоми, що дозволяють сучасному педагогу-практику 

працювати з дітьми різних вікових груп і напрацювати власний творчий досвід, зокрема 

у вокально-хоровій роботі з патріотичними піснями [3; 8–14]. 

До народної патріотичної пісні зверталися дослідники українського менталітету. На 

пісенний матеріал спиралися у своїх наукових працях М. Костомаров, О. Потебня, 

М. Драгоманов, В. Антонович, М. Сумцов, І. Франко, М. Грушевський та ін. 

фольклористи, історики, літературознавці. 

Проблеми патріотичного виховання знайшли відображення в працях філософів 

(В. Кременя, Л. Сохань, І. Фролова та ін.), психологів (Б. Ананьєва, І. Беха, 

Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна та ін.), вчених-педагогів О. Лобової, 

В. Білоусової, О. Вишневського, О. Пометун, Л. Товченко, вчителів-дослідників 

О. Нєсвєдова, О. Махно, Л. Московчук, В. Ляха [7]. Однак, незважаючи на широке 

різнобічне висвітлення проблеми національного виховання в спеціальній літературі, 

такий аспект, як естетично-патріотична сфера, в навчально-виховній діяльності дитячих 

козацьких об’єднань не знайшов достатнього теоретичного обґрунтування та 

практичного втілення. На сьогодні немає необхідного методичного забезпечення з 

використання пісень в патріотичному вихованні козачат, джур і спортсменів бойового 

хортингу [15; 29–32]. 

Мета статті – розкриття та обґрунтування головних особливостей патріотичного 

виховання пісень учнів козацького класу засобами пісні на уроках музичного мистецтва 

та в позаурочний час.  

Основні здобутки проведеного дослідження. Під патріотизмом академік І. Бех 

розуміє особливе – безумовне і високосмислове – почуття-цінність, яке характеризує 

позитивне ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави та до самої себе [16; 

28]. Тож, під патріотичним вихованням учнів ми маємо розуміти взаємодію вчителя і 

учня в сумісній діяльності, яку спрямовано на формування в учнів загальнолюдських 

якостей особистості, любові до національної культури, до природи рідного краю, 

виховання в учнів емоційно-дієвого відношення до пісні.  

Пісня – (song) – популярний жанр вокальної музики, поширений як у музично-

поетичному фольклорі, так і професійній творчості [26]. Song (англ.) – спів, пісня, 

романс [20]. 

Пісня не тільки будить любов до рідного краю, розбуджує в учнях патріотизм, 

милосердя, виховує в молоді духовність, естетичний смак, але допоможе виробити 

чисту, не зіпсовану мову [25]. 

Пісня – наймасовіший та найулюбленіший музичний жанр. Пісню може співати 

кожна людина, хоча є такі пісні, що досить важкі для виконання й вимагають певної 

музичної підготовки, але більшість пісень цілком доступні для будь-якого виконавця. 

Особливість народної пісня – колективність творчості [33–37]. Звісно, колись людина 

створила перший варіант пісні, але потім цю пісню виконували інші співаки, які 

привносили в ній свої мелодичні варіанти. За багато років у наслідок такої колективної 

творчості з’явився найстаріший варіант пісні, а ім’я першого автора залишилося 

невідомим [18; 19]. 

У пісні, як ні в якому іншому народному творі, розкривається характер, розум, 

лагідність і доброта нашого народу. Українська народна пісня сприяє гідному прояву 

таких християнських чеснот, як покора щедрість, чесність. наполегливість, 

доброзичливість, поміркованість, справедливість, вірність, довіра тощо. Вона застерігає 

від таких гріхів, як нечесність, гордість, гнів, заздрість, крадіжці, обжерливість, наклеп, 

непослух, пліткарство тощо [27]. 

Дружнє спілкування під час розучування пісні займає важливе місце у житті 

школярів. У його основі лежать емоційні відносини, які здійснюють значний вплив на 

розвиток особистості особливо під час виконання пісень, чистомовок, скоромовок. 
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Скоромовка, швидкомовка або чистомовка – жанр як фольклорного, так і 

літературного походження: дотепна гра спеціально скомпонованих важковимовних слів, 

і звуків, що створюють труднощі для швидкої й виразної вимови слів. Зазвичай має 

форму ритмізованої прози, іноді римованої. Чистомовку можна застосовувати для 

тренування артикуляційного апарату. Також чистомовки – поширений засіб, за 

допомогою якого виправляються дефекти мови у дітей [21]. Чистомовки та скоромовки 

ми також використовуємо для тренування артикуляційного апарату та виправлення 

дефектів мови у козачат початкової школи. 

Для вироблення навику виразної дикції рекомендуємо козачатам вдома 

використовувати: вправи артикуляційної гімнастики, скоромовки, чистомовки, мовні 

зарядки, ритмодекламації. 

Слід зазначити, що козачатам і джурам молодшого шкільного і підліткового віку до 

вподоби заняття зі складання чистомовок. Такі заняття, при груповій взаємодії, 

сприяють поліпшенню комунікативних здібностей, згуртованості дитячого колективу, 

розвитку поетичних і пісенних здібностей.  

Для розспівування козачат ми використовуємо й народні скоромовки, як поспівку, 

наприклад: Вітрище ущух в кущах, не свище вітрище – зачах; Вибіг Гришка на доріжку. 

На доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки Гришка кішку, Хай піймає кішка мишку. 

Швидке хорове й сольне промовляння складного тексту з мелодією сприяє розвитку 

правильного дихання, пам’яті, слуху, дикції, розширенню діапазону виконавців. 

Також доцільне використання чистомовок для розспівування учнів, як поспівок, текст 

яких придумали учні на патріотичну тему: на-на-на – наша ненька Україна, на-на-на – 

Україна єдина, от-от-от – я український патріот, лю-лю-лю – Батьківщину я люблю, на-

на-на – чомусь до нас прийшла війна, ли-ли-ли – ми цього не хотіли, ну-ну-ну – всіх 

забирають на війну, ах-ах-ах – то був для нас справжній жах, ас-ас-ас – армія захистить 

нас, ся-ся-ся – ми ніколи не здамося, рі-рі-рі – всі народи живуть в мирі, на-на-на – нехай 

закінчиться війна, ів-ів-ів – давайте помолимось за захисників, же-же-же – країна 

переможе, га-га-га – скоро перемога, ти-ти-ти – ми всі будемо радіти, ир-ир-ир – в 

Україні буде мир, ни-ни-ни – ніякої війни! 

Репертуар – найважливіший засіб творчого життя колективу, це його обличчя, його 

візитка. Виконання український народних пісень стимулює творчу активність школярів, 

які ми використовуємо для виховання патріотичних почуттів. 

Використання кращих зразків української народної пісні, власних авторських пісень, 

виховують в вихованців естетичний смак до прекрасного, розвивають вокальні навички, 

загартовують сильну особистість учня-патріота [24]. 

Народна пісня – невеликий, як правило, куплетний музично-поетичний твір [22; 23]. 

Народна пісня – то унікальне явище. Хто тільки не захоплюється нею, розуміючи пісню 

як душу народу. В українській пісні відтворюється світогляд народу, його морально-

етичні та естетичні цінності, педагогічний геній, багатовіковий досвід виховання 

підростаючих поколінь у дусі високої духовності та моралі. 

Українська пісня – це загадкове та неоціненне досягнення українського народу, одне 

із найвидатніших у нашій багатовіковій історії. Пісня – вічна. На сьогодні справжнім 

символом української пісні є Ніна Матвієнко. Здається інколи, що через її голос сама 

країна, земля наша себе виказує, висловлює, озвучує. 

3 незапам'ятної давнини й до наших днів життя народу супроводжує дума та пісня. Їй, 

як найщирішому другові, довіряє людина свої найпотаємніші почуття, горе і радощі, 

мрії і сподівання. Не кажучи вже про виняткову емоційну наснаженість пісні, жоден вид 

народної творчості не може порівнятися з їхньою широтою охоплення життєвих явиш. У 

пісні знайшли правдиве відображення важливі історичні події і родинний побут, 

жорстока класова боротьба і повсякденні турботи, будні і свята, праця і розваги. 
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Головний герой козацьких дум, історичних пісень – козацтво. Воно діє як військова 

організація в межах трьох імперій у складній, неоднозначній ролі оборонця 

національних та релігійних інтересів України і охоронця кордонів чужих держав. 

За поетичною й музичною структурами кваліфікуємо козацькі думи як масштабні 

твори у двісті і більше віршів, виконувані соло, речитативом, у супроводі музичних 

інструментів (кобзи, бандури, ліри). Вони не поділяються на строфи, як пісні, а 

розгортаються більшими чи меншими тирадами залежно від логічних цезур у 

поетичному тексті та від індивідуальної манери виконавця. Їм властивий широкий 

розмах, величавість епічної розповіді, вільний вірш нерівноскладової будови, поєднаний 

здебільшого дієслівною рифмою. 

Важливо, щоб здобувачі освіти зрозуміли, що, як засвідчують думи, в житті козаків 

домінували національні, родинні цінності. З пісень та дум бачимо, що козаки називали 

себе «панове браття», старших величали з глибокою пошаною «батьком», до молодших 

зверталися «сину», «доню», «внучку», їхніми ідеалами були змістовне і заможне 

щасливе родинне життя, духовно багата українська родина, вільна праця, які прагнули 

до того, щоб Україна була міцною, великою родиною.  

Адже українці – єдина в світі козацька нація. Козацтво було дисциплінованою 

організацією самого українського народу, споконвічною формою його самоорганізації і 

самозахисту в лихоліття на засадах стародавнього звичаю – Волі. У козацькі часи 

нашому народові були притаманними високий рівень шляхетності, моральності, 

духовності, доблесті і звитяги, знання і бездоганне дотримання національних традицій і 

звичаїв. А Запорозька Січ була і залишається нині синонімом свободи, незалежності, 

людської й національної гідності, звичаї якої провадить український бойовий хортинг. 

Фольклор, крім іншого, ще і мистецтво, тому в ньому діють закони стилю. А це 

значить: те, що втрачене в мові може затриматися на досить тривалий час у 

фольклорному мовленні (у піснях). У співі релікти не цілком підкоряються динаміці 

історичних змін мови та мовлення. Життя жанру й стилю керуються власними законами 

– насамперед тими, які діють у сфері емоційно-художніх потреб Що ж до дум, …то 

вказані особливості збереглися в них аж до наших днів. Можливе на уроках і 

позакласних заняттях вокального гуртка використовувати нижче вказані твори. 

У «Думі про Самійла Кішку» оспівується герой, який провів у неволі 25 років. Кішка 

організував на турецькій галері повстання і повернувся в Україну, де був обраний 

гетьманом. 

Пісня «Ой Морозе, Морозенку» — це слава герою-захиснику, що загинув за свою 

Україну. 

У думі «Гей, не дивуйтесь, добрі люди» всевидющі кобзарі звеличали сміливість та 

безстрашність перед ворогом Богдана Хмельницького та його друга і соратника 

Максима Кривоноса, який «…рубає мечем голову з плечей, а решту ляхів топить 

водою». 

Неможливо перелічити всі жанрові різновиди й художні якості української народної 

пісні. Вони невичерпні, як і життя народу, що бере цілющі сили від матері-землі. 

Завдяки епічному фольклору слава про козацькі походи, хоробрість і мужність 

захисників української землі поширювалася й за межами України.  

Українська пісня – живий скарб, що іде від покоління до покоління, несучи радість чи 

смуток, чаруючи людську душу, даючи їй силу й натхнення. Коли ми співаємо, то 

використовуємо унікальний, складний, тендітний інструмент – голос, який потребує 

постійного вдосконалення через поспівку. 

Поспівка – (characteristic melodic turn) – мелодійний зворот, інтонація. 

Для розучування пісні доцільно використовувати поспівки із закритим ротом на 

приголосну «м» .При цьому важливо, щоби щелепи були дещо розімкнені – дитина має 

відчувати стан незначного позіхання. 
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Керівник співацького колективу повинен пам’ятати, що зміцнення здоров’я, 

загартування організму, правильне харчування, відпочинок співака підвищує життєвий 

тонус і позитивно впливають на голос. Даючи розумні поради, він допоможе виконавцям 

правильно користуватися голосом. А в свою чергу гарне звучання голосу цілюще 

впливає на самопочуття співака. 

Для артикуляції млявого артикуляційного апарату та виховувати в учнях уміння 

концентрувати увагу, доцільно використовувати чистомовки та скоромовки. 

При розучуванні пісні спочатку використовувати метод проспівування музичного 

матеріалу на голосну, а потім розучувати пісню водночас із текстом. 

Вокальні вправи, поспівки – це унікальний спосіб колективної художньо-естетичної 

діяльності, виявлення індивідуальних здібностей, естетичних потреб та інтересів учнів. 

Можливе використання наступних вокально-хорових вправ, поспівок: 

унісонний спів тетрахордів та секвенцій з голосними і на різні склади; 

спів з використанням гармонічних сполучень; 

розспівування з використанням динамічних відтінків; 

вправи з використанням різних штрихів. 

Вважаємо за доречне зосередити увагу на тих козачатах, які співають фальшиво – 

«гудять». При роботі з дітьми, які фальшиво співають, великого значення набувають не 

лише підібрані комплекси вокальних вправ та методика проведення занять, але й 

принцип розміщення таких дітей у групі. Вважаємо, що дітей, які фальшиво співають, 

слід розміщувати у першому ряді, поближче до вчителя. Таке розташування важливе, 

по-перше, тому, що у звичайних класних умовах учителю легше слідкувати за тими, хто 

фальшиво співає; по-друге, серед відстаючих дітей можуть знаходитися діти з 

послабленим фізичним слухом, тому потрібно їх посадити поближче до джерела звуку. 

По-третє, фальшиво співаючі діти, сидячи попереду, отримують можливість увесь час 

чути позаду себе вірний спів, а діти, які співають чисто, позбавлені таким чином від 

необхідності напружувати свою увагу, або не чути фальші. По мірі розвитку учнів їх 

можна розміщувати інакше. 

Для поліпшення фізкультхвилинок можливе використання вправ для виправлення 

сутулості та плоскостопості під музику «Запорізького маршу» Є. Адамцевича: 

ходьба на носках, п’ятках, зовнішніх сторонах стопи. Руки на поясі, спина пряма (1–

2 хв); 

ходьба з високим підніманням стегна. Носки відтягнути, руки на поясі (1–2 хв); 

піднімання навшпиньки. Ступні паралельні, руки на поясі (8–10 разів); 

перекат з п’ят на носки і з носків на п’ятки, руки на поясі (8–10 разів); 

стійка: ноги на ширині плечей, руки за спиною, кисті в замок, нахил тулуба вперед, 

руки відвести назад (видих) і повернутися у В. П. (видих). Коліна не згинати. Повторити 

8–10 разів; 

стрибки на місці на одній і обох ногах (8–10 разів). 

Коли ми співаємо, то використовуємо унікальний, складний, тендітний інструмент – 

голос, тому кожен педагог і учні мають знати і дотримуватись правил гігієни та охорони 

голосу. Зокрема, потрібно: уникати крику, тривалого мовленнєвого навантаження; не 

співати під час хвороби; не співати на вулиці у холодну пору року; обмежувати 

вживання гострих, солоних, занадто гарячих або холодних страв, газових напоїв. 

Висновки. Таким чином, патріотизм виступає в єдності духовності та соціальної 

активності особистості, яка усвідомлює свою єдність з Україною. Важливим чинником 

патріотичного виховання піснею виступає мистецтво, що спрямовує здобувачів освіти 

козацького класу і гуртківців бойового хортингу до усвідомлення своєї причетності до 

співучої когорти України. Важливу роль у патріотичному вихованні учнів козацького 

класу та гуртківців шкільного гуртка бойового хортингу відіграють чистомовки та 

скоромовки. Розучування пісень славних співучих пращурів виховує любов до 

національної пісні, рідного краю, своїх батьків, сприяє оздоровленню козачат, 
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формуванню чистоти та милозвучності мови, що у свою чергу є істинним невичерпним 

джерелом патріотизму. Народні пісні патріотичного змісту викликають у дітей радість, 

бадьорість, формують оптимістичне світосприймання, виникають бажання втілювати в 

життя те, про що вони співають. Під впливом патріотичних пісень гуртківці стають 

добрішими, справедливішими, милосерднішими, красивішими у своїй поведінці й 

виявленні своїх почуттів. Здобувачі освіти переконуються в тому, що патріотична пісня 

постійно збагачують людей глибокими душевними, духовними якостями. 

У музично-виховній роботі значне місце відводиться вивченню народної пісні. 

Репертуар народних пісень виховує у дітей високі моральні якості, розвиває музичну 

пам'ять і художній смак, пробуджує інтерес і любов до прекрасного. Переконані, що 

засобами пісні ми сприяємо поліпшенню інтелектуального, духовного потенціалу 

козачат, джур і спортсменів бойового хортингу, прояву їх менталітету, способу 

самоусвідомлення і самоідентифікації, сприйняттю української народної пісні як коду 

праісторичної пам’яті тощо. Через пісню ми долучаємо козацьку молодь до вивчення й 

дослідження національної історії, національної культури, підводимо її до усвідомлення 

глибинної сутності народного життя. 

Потенціал пісні у формуванні рис справжнього патріота, громадянина невичерпний. 

Головними завданнями для педагогів стає добір форм і методів для активності учнів 

гуртка бойового хортингу, як творчих особистостей, які вміють висловлювати власну 

думку, організовувати свою художньо-естетичну діяльність, приймати участь у 

конкурсах, фестивалях, створювати власні пісні. Зокрема, пісня, чистомовка, 

скоромовка, поспівка є важливою складовою частиною патріотичного виховання учнів 

козацького класу та загальноосвітніх класів на уроках музичного мистецтва і відіграє 

допоміжну роль у формуванні національної свідомості майбутнього захисника України. 

Ми розуміємо, що впровадження таких засобів патріотичного виховання як пісня, 

чистомовка, скоромовка, поспівки потребують й активізації методичного забезпечення у 

вигляді методичних рекомендацій. З цієї причини, праця в цьому напрямку буде 

продовжуватись, а проблема патріотичного виховання і надалі буде у центрі уваги 

дослідників. 

Ми вважаємо, що члени дитячих козацьких громад і юні спортсмени бойового 

хортингу мають бути гідними нащадками культури, цінностей і традицій свого краю, 

зберігати і передавати пісенний жанр наступним поколінням. Не забувати, що тільки 

добрий, вольовий і милосердний козак з люблячим і чуйним серцем, може бути 

справжнім патріотом і громадянином своєї держави, по-справжньому любити, захищати 

та відстоювати її інтереси і звеличувати Україну. 

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у розробці навчально-

виховних програм з національно-патріотичного виховання учнів козацьких класів та 

спортсменів бойового хортингу молодшого шкільного віку. 
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Radchuk Natalya, Yeromenko Eduard, Dikhtiarenko Zoya 

Ukrainian folk song as a means of patriotic education of Cossacks, jurors and athletes of 

combat horting of children and youth 
Abstract. The study reflects the experience of the Municipal Institution Sumy Specialized School I-III degrees 

№ 10 named after the Hero of the Soviet Union O. A. Butko, Sumy. The topical problems of patriotic education of 

Cossack students and combat horting athletes by means of song are covered. Issues of strengthening patriotic and 

aesthetic directions during the educational process in secondary school, education of an active citizen and patriot 

of Ukraine, instilling love for the Ukrainian language and national culture, respect for folk traditions, protection 

of national interests are raised. 

The theoretical bases of the organization of military-patriotic education of youth are analyzed and the analysis 

of their reflection by domestic scientists is carried out. Numerous powerful possibilities of the song on 

strengthening of educational influence on the child, maintenance of its internal comfort and preservation of 

feeling of the experienced joy in the conditions of educational process are considered. The main features of 

military-patriotic education of Cossack class students by means of song are revealed. The focus is on choral 

singing, which disciplines, unites, strengthens the spirit and will of members of the children's Cossack community. 

The article provides examples of selection, learning folk songs, building on its basis of educational dialogue. The 

focus is on the significance of the song in the life of past and present Cossacks, reflects the importance of folklore 

and highly artistic patriotic musical works in the formation of the Cossack spirit, vocal and choral and artistic 

skills and abilities of Cossack class students. Various class and extracurricular song activities in the process of 

self-realization of Cossacks, juries, combat horting athletes are covered. 

Key words: combat horting, patriotism, patriotic upbringing, Cossacks, juries, combat horting athletes, 

students, pure speech, patter, methods of work, song, voice, personality, repertoire, singing, vocal exercises, 

physical education, hygiene and voice protection. 
 

Радчук Наталья, Ерёменко Эдуард, Дихтяренко Зоя 
Українська народна пісня як засіб патріотичного виховання козачат, джур і спортсменів 

бойового хортингу дитячо-юнацького віку 
Аннотация. В исследовании отображается опыт работы Коммунального учреждения Сумская 

специализированная школа I-III ступеней № 10 имени Героя Советского Союза А. А. Бутко г. Сумы. 

Освещаются актуальные проблемы патриотического воспитания учащихся казацкого класса и 

спортсменов боевого хортинга средствами песни. Поднимаются вопросы укрепления патриотического и 

эстетического направлений во время учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе, 

воспитание активного гражданина и патриота Украины, привитие любви к украинскому языку и 

национальной культуре, уважения к народным традициям, защите национальных интересов. 

Анализируются теоретические основы организации военно-патриотического воспитания молодежи и 

осуществляется анализ их отображения отечественными учеными. Рассматриваются многочисленные 

мощные возможности песни на усиление воспитательного воздействия на ребенка, обеспечение его 

внутреннего комфорта и сохранение ощущения пережитой радости в условиях учебно-воспитательного 

процесса. Раскрываются основные особенности военно-патриотического воспитания учащихся 

казацкого класса средствами песни. Сосредотачивается внимание на хоровом пении, что 

дисциплинирует, сплачивает, укрепляет дух и волю членов детской казацкой общины. В статье 

приводятся примеры подбора, разучивания народных песен, построения на его основе учебного диалога. 

Сосредотачивается внимание на значимости песни в жизни прошлых и современных казаков, 

отображается значение фольклора и высокохудожественных патриотических музыкальных 

произведений в формировании казацкого духа, вокально-хоровых и художественно-исполнительских 

умений и навыков соискателей образования казацкого класса. Освещается классная и внеклассная 

песенная деятельность в процессе самореализации казачат, джур, спортсменов боевого хортинга. 

Ключевые слова: боевой хортинг, патриотизм, патриотическое воспитание, казачата, джуры, 

спортсмены боевого хортинга, ученики, чистоговорки, скороговорка, методы работы, песня, голос, 

личность, репертуар, попевки, вокальные упражнения, физкультминутки, гигиена и охрана голоса. 
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