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Анотація. У статті розкрито методику військово-патріотичного виховання спортсменів 

бойового хортингу, соціально-педагогічні аспекти військово-патріотичного виховання школярів, зміст 

і мету виховання патріотизму школярів, зокрема, спортсменів бойового хортингу відповідно до 

сучасних умов розвитку суспільства. Сформульовано фундаментальні дефініції, визначено основні 

принципи військово-патріотичного виховання, їх взаємозумовленість та системність, пріоритетні 

напрями реалізації. Поняття патріотизму розглянуто як інтегральну цінність та духовно-моральну 

якість особистості спортсмена бойового хортингу. Встановлено засоби теоретичної і методичної 

розробленості проблеми та обґрунтовано необхідність вдосконалення системи виховання школярів у 

контексті Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Доведено можливість 

упровадження в навчально-виховний процес з бойового хортингу методичної системи, яка сприяє 

свідомому засвоєнню майбутніми захисниками України національно-патріотичних цінностей. У 

моральному вихованні поєднано принципи і норми загальнолюдської моралі та національної моральної 

цінності. Військово-патріотичне виховання пов’язане з правовим вихованням. Поєднуючись, вони 

забезпечують формування культури людської поведінки. висвітлюється проблема виховання 

патріотичних почуттів у дітей шкільного віку у процесі ознайомлення їх з бойовим хортингом. У 

статті розкрито сутність понять патріотизму, патріотичних почуттів як віддзеркалення 

свідомого бережливого ставлення громадян України будь-якої національності до держави, рідного 

краю, в якому проживаєш, які розуміємо як інтегративну якість суб’єкта – спортсмена бойового 

хортингу, що передбачає емоційно-позитивне ставлення до себе як особистості та до Батьківщини, 

діяльнісне відповідальне, свідоме ставлення до свого рідного краю, прагнення оволодіти мовою як 

найголовнішою цінністю свого народу, здатність усвідомлювати себе частиною українського 

народу. Описано структуру патріотизму, який виховується засобами бойового хортингу, методику 

військово-патріотичного виховання спортсменів бойового хортингу. 
 

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, бойовий хортинг, методика викладання, 

патріотизм, виховання фізичної культури, військово-спортивна підготовка. 
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Актуальність наукового дослідження. Зміст військово-патріотичного виховання 

школярів у процесі позакласної роботи включає систематичні форми занять у гуртках 

військово-патріотичного спрямування, у спортивних секціях з бойового хортингу, військово-

прикладних видів спорту та військово-спортивних іграх, які сприяли підвищенню рухової 

активності учнів [1–12; 18–32]. Епізодичні форми занять з військово-патріотичного 

виховання під час позакласної роботи передбачали участь школярів у туристських походах 

вихідного дня, військово-спортивних святах, змаганнях на першість класу і школи з 

військово-прикладних видів спорту. 

Форми організації позакласної роботи, що використовувалися в процесі військово-

патріотичного виховання, визначалися за місцем і часом проведення занять; за змістом 

військово-патріотичного виховання школярів; за особливою структурою виховних заходів, 

для яких характерною була певна послідовність дій; за способами керівництва позакласною 

роботою з боку вчителя фізичної культури, викладача предмета “Захист України”, тренера 

спортивної секції, керівника військово-патріотичного гуртка; за специфікою взаємозв’язків 

та взаємодій учителя, тренера спортивної секції з бойового хортингу, керівника військово-

патріотичного гуртка, класного керівника та батьків школярів. 

Виклад основного матеріалу. У переважній більшості наукових джерел, де визначено 

зміст понять “патріот”, “патріотизм”, підкреслено значення любові до батьківщини, до рідної 

домівки, до свого найближчого оточення. Сучасне розуміння патріотизму багато в чому 

спирається на ідеї християнства як вищого блага, що не розділяє, а з’єднує людей. У цьому 

виявляється духовно-моральна сутність патріотизму [13]. 

На особистісному рівні патріотизм є пріоритетною стійкою характеристикою людини, яка 

виявляється в її свідомості, моральних ідеалах та цінностях, в реальній поведінці та вчинках. 

Таким чином, патріотизм доцільно розглядати як моральну якість та ціннісний орієнтир, 

складне явище духовного життя людини і спільноти, яке відображається в особистій та 

суспільній свідомості, об’єднуючи їх і виступаючи вирішальним чинником усвідомлення 

учнівською молоддю загальнолюдських цінностей. 

Результати аналізу наукових джерел з філософії, психології, педагогіки дали змогу 

стверджувати, що сутність патріотизму як духовно-моральної якості особистості, 

виражається у здатності людей ідентифікувати себе зі своїм народом – громадянами своєї 

держави; у безкорисливій любові та вірності своїй Батьківщині, постійному підтриманні 

духовного зв’язку з нею; моральній відповідальності за долю своєї Батьківщини та постійній 

готовності захищати її національні інтереси; у вшануванні рідної мови, духовної та 

матеріальної культури свого народу, дбайливому ставленні та поширенні національних 

надбань; потребі у постійному цілеспрямованому духовному, моральному й 

інтелектуальному вдосконаленні заради зміцнення могутності, суверенності, 

демократичності України як правової держави; у здатності поважати не лише свій, але й інші 

народи. 

Актуальним на сьогодні залишається твердження, що в Україні патріотизм орієнтується 

на національно-патріотичні традиції української історії, на найкращі зразки патріотизму 

інших країн і народів, демократичного руху, збагачуючи їх власними історичними 

надбаннями [14–17]. Одним із пріоритетних завдань сучасного військово-патріотичного 

виховання в Україні має стати формування і зміцнення у свідомості громадян, особливо 

молоді, принципів патріотизму, гордості за свою Батьківщину, готовності захистити свій 

народ, Батьківщину. 

Як показали результати аналізу наукових джерел з педагогіки, єдиної думки щодо 

структури патріотизму немає, хоча і суттєвих протиріч також. Ми вважаємо, що зазначена 

структура являє собою систему із пізнавального, емоційно-вольового і поведінкового 

компонентів (патріотична свідомість (самосвідомість); патріотичні почуття; патріотична 

поведінка та діяльність).  
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Патріотизм є складною інтегрованою системою патріотичних якостей духовно-

морального, емоційно-почуттєвого, інтелектуального та діяльнісно-поведінкового характеру. 

Визначено розгорнуту структуру патріотизму, яку складають такі компоненти: 

1) духовно-моральний; 

2) когнітивний; 

3) ціннісний; 

4) діяльнісний; 

5) ідентифікаційний. 

Видатні українські мислителі О. Духнович, Г. Сковорода, К. Ушинський, І. Франко, 

Я. Чепіга, Т. Шевченко, П. Юркевич у своїх творах визначне місце відводили утвердженню 

національної свідомості, патріотизму українського народу, що виражається в любові до 

рідної землі, свого народу, рідної мови, гордості за історичний шлях Батьківщини. 

На нашу думку, усі перераховані елементи структури патріотизму в сукупності 

створюють максимально повну характеристику досліджуваного явища і докладніше 

розкривають його сутність, сформульовану вище [33–47]. Основними характеристиками 

змісту патріотизму, на нашу думку, є розуміння і сприйняття української національної ідеї; 

сприяння розбудові державності України, її незалежності; опанування і розвиток української 

мови, культури; військово-патріотичне виховання; любов і дбайливе ставлення до рідної 

землі; повага до історії, народних традицій, фольклору; любов до рідної природи. 

Особливо загострюються патріотичні почуття, зростає значущість патріотизму тоді, коли 

Батьківщині загрожують певні негативні обставини у вигляді відхилення історичного 

розвитку від норми: стихійні лиха, кризи, революції, агресії, війни тощо. 

Патріотичне виховання є компонентом національного виховання і його головною метою є 

становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, 

готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування 

духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. 

Патріотичним вихованням у педагогіці називають: діяльність державних органів, 

громадських об’єднань і організацій щодо формування у молоді високої громадянської 

свідомості, вірності своїй Батьківщині, готовності до виконання громадянського обов’язку, 

конституційних зобов’язань із захисту інтересів України; багатовимірний та 

багатокомпонентний інтегративний педагогічний процес, спрямований на формування 

цілісної системи якостей, які перетворюються у потреби служіння українському народові і 

Батьківщині; організований процес засвоєння громадянами України національних цінностей 

культури, демократичних принципів і правових норм, спрямований на формування у них 

національно-патріотичної самосвідомості, громадянської активності, усвідомлення своєї 

діяльності на благо народу й держави, готовності до захисту України. 

Завданням військово-патріотичного виховання особистості є формування у неї 

патріотизму, тобто розвиток, у першу чергу, таких якостей і властивостей: 

патріотичних почуттів (любові до свого народу, мови, рідної природи); 

національної гідності, шляхетності, моральної та духовної вихованості; 

громадянської свідомості й активності; 

тактовності й толерантності (національної, релігійної тощо); 

потреби у збереженні національних духовних матеріальних цінностей; 

готовності до військово-патріотичної діяльності, до подвигів для блага України; 

патріотичної спрямованості особистості. 

Зміст військово-патріотичного виховання сучасні вчені розкривають як багатопланову, 

масштабну і постійно здійснювану діяльність, котра включає цільові, функціональні, 

соціальні, організаційні й інші аспекти, що має високий рівень системності, охоплює своєю 

дією усі покоління, пронизує в тій чи іншій мірі всі сторони життя: духовно-моральну, 

соціально-економічну, інформаційну, правову, психолого-педагогічну, військово-політичну. 

Не можна не погодитися зі значною кількістю дослідників, які вбачають зміст військово-

патріотичного виховання учнівської молоді у цілеспрямовано організованій діяльності 
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суспільства щодо формування таких громадянсько-патріотичних якостей як: національно-

патріотична самосвідомість, гуманістичний світогляд; соціальна відповідальність, 

професіоналізм; громадянська активність; шанування національної історії і культури; любов 

до Батьківщини і готовність до її захисту [48–59]. Сформованість цих якостей і властивостей 

має бути підсумковим результатом освітньої діяльності закладів освіти. 

Складовою військово-патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, 

є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у молоді готовності до 

захисту Батьківщини, розвиток мотивації до опанування військовими професіями, до 

проходження служби у Збройних Силах та інших силових структурах України. Зміст цього 

виховання визначається національними інтересами України і спрямований на гарантування 

активної участі громадян у збереженні безпеки своєї держави від зовнішньої загрози. 

Основною метою військово-патріотичного виховання є формування і зміцнення в 

учнівської молоді національно-патріотичних якостей, морально-психологічної та фізичної 

готовності до захисту Батьківщині. Найважливішими характеристиками зазначеного 

виховання є військово-патріотична спрямованість особистості; усвідомлення персональної 

відповідальності за готовність українського війська до захисту держави від зовнішніх 

посягань; прагнення учнів до формування у них необхідної військово-патріотичної 

компетентності; психологічна готовність до проходження військової служби. 

Сьогодні військово-патріотичне виховання набуває особливої актуальності і значущості 

під час підготовки учнівської молоді до майбутньої військової служби. Незмінними 

показниками військово-патріотичної вихованості є відданість Батьківщині, своєму народові, 

вірність громадянському і військовому обов’язку, фізична підготовленість, військова честь, 

сміливість, витривалість, самовідданість, доблесть, мужність, взаємовиручка тощо. 

Серед основних напрямів військово-патріотичного виховання школярів, на нашу думку, 

варто виділити такі: патріотичний, морально-психологічний, військовий і правовий. 

Результатом виховної діяльності педагогічних колективів закладів освіти і 

самовдосконалення учнів за зазначеними напрямами має бути сукупність набутих 

особистісних компетентностей: патріотичної, морально-психологічної, військової і правової. 

Ефективним шляхом військово-патріотичного виховання взагалі та військово-

патріотичного зокрема є використання в освітньому процесі засобів мистецтва. У 

педагогічній теорії і практиці художні твори і музика завжди визнавалась одним з 

найсильніших засобів впливу на духовний світ людини і тому широко використовується як 

інструмент виховання особистості [60–71]. Провідні вітчизняні музикознавці, музичні 

педагоги впевнені у тому, що музика як ніякий інший вид мистецтва результативно розвиває 

не тільки моральність, естетичні якості, але й національну свідомість, патріотизм, у тому 

числі військовий. 

Музичне мистецтво, впливаючи на емоційну сферу людини, її почуття, привертає її думки 

волю на досягнення ідеалу. Твори музичного мистецтва поєднують в собі певні суспільно 

важливі цілі: соціальну дію на людину, тобто закликати суспільство не тільки до 

відображення, а й до перетворення світу. Тому стає цілком незаперечним вплив музики на 

формування різних сторін особистості, включаючи й національну свідомість. 

Сьогодні, в умовах розбудови й оновлення державності, політичного, культурно-

національного “перезавантаження” України, реставрації належної уваги народу до своїх 

духовних цінностей, виховна роль музичного мистецтва є надзвичайно актуальною і дієвою. 

Засоби музичного мистецтва мають широкий спектр застосування: сприймання творів 

мистецтва; виконавська діяльність; спів; гра на музичних інструментах; долучення до 

основних музичних жанрів: вокальної, інструментальної, театральної музики тощо. Заняття 

музикою суттєво впливають на підсвідомість. Правильно підібраний репертуар (українських 

і зарубіжних авторів, народної музики) має можливості щодо формування та розвитку у 

громадян України поваги й любові до рідного краю, до свого та інших народів, почуття 

гордості за історію і культуру України. 
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Система військово-патріотичного виховання школярів засобами музичного мистецтва 

ґрунтується на теоретичних засадах національно-патріотичного виховання і включає в себе: 

заходи цілеспрямованого формування у учнів військово-патріотичних якостей шляхом 

залучення їх до музичного мистецтва (вивчення творів, організація та проведення 

різноманітних музичних і культурно-просвітницьких заходів, участь у мистецькому 

волонтерстві тощо); розкриття учням військово-патріотичних можливостей музичного 

мистецтва; поетапну реалізацію військово-патріотичного виховання учнів, виховних взаємин 

суб’єктів освітнього процесу, дослідження змін у військово-патріотичної вихованості учнів; 

упровадження різноманітних форм музично-мистецької діяльності учнів, їхньої практичної 

роботи щодо вивчення, підготовки й виконання творів музичного мистецтва з патріотичним 

забарвленням. 

Таким чином, метою військово-патріотичного виховання школярів є формування у них 

готовності до гідного служіння Батьківщині та її захисту, розвиток таких якостей і 

властивостей як патріотичні почуття, національна гідність, шляхетність, моральна та духовна 

вихованість, громадянська свідомість і активність, національна і релігійна тактовність і 

толерантність, потреба у збереженні національних духовних і матеріальних цінностей, 

готовність до військово-патріотичної діяльності, до подвигів в ім’я України, патріотична 

спрямованість особистості. У закладах освіти необхідно створити систему військово-

патріотичного виховання засобами музичного мистецтва, адже вони володіють ефективними 

можливостями для означеної діяльності. 

Перспективи подальших наукових досліджень можуть полягати у визначенні основних 

організаційно-педагогічних умов військово-патріотичного виховання учнівської молоді 

засобами музичного мистецтва та шляхів їх створення. 

Усі організаційні форми військово-патріотичного виховання учнів старшого шкільного 

віку в процесі позакласної роботи поділялися на загальні й спеціальні. Загальні форми, у 

свою чергу, поділялися на індивідуальні, парні, групові й колективні [72–85]. Індивідуальні 

форми військово-патріотичного виховання передбачали відособлену роботу школярів над 

собою, спрямовану на формування окремих рис характеру й переконань у необхідності 

займатися фізичними вправами під час позакласної роботи в школі, вдома й за місцем 

проживання. Регулярне застосування учнями різних форм військово-патріотичної виховної 

роботи органічно переходило в самовиховання. 

Удосконалення та розвиток форм і методів роботи з військово-патріотичного виховання, 

які успішно зарекомендували себе з урахуванням динамічно мінливої ситуації, вікових 

особливостей громадян і необхідності активної міжгалузевої взаємодії і суспільно-

державного партнерства включає в себе: 

сприяння зміцненню та розвитку загальнонаціональної свідомості, високої моральності, 

громадянської солідарності Українців, виховання у громадян почуття гордості за історичні та 

сучасні досягнення країни, поваги до культури, традицій та історії народів, що населяють 

Україну, поліпшення міжетнічних і міжконфесійних відносин, виховання громадян у дусі 

поваги до Конституції України, законності, норм соціального життя, сприяння створенню 

умов для реалізації конституційних прав людини, її обов’язків, громадянського і військового 

обов’язку; 

активізацію інтересу до вивчення історії України і формування почуття поваги до 

минулого нашої країни, її героїчних сторінок, в тому числі збереження пам’яті про подвиги 

захисників України; 

поглиблення знань громадян про події, які стали основою державних свят і пам’ятних дат 

України і її регіонів; 

підвищення інтересу громадян до гуманітарних і природничо-географічних наук; 

розвиток у підростаючого покоління почуття гордості, глибокої поваги і шани до 

Державного герба України, Державному прапору України, Державному гімну України, а 

також до інших, в тому числі історичних, символам і пам’ятників України; 

підвищення інтересу громадян до військової історії України і пам’ятних дат; 
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розширення участі громадських і некомерційних організацій в військово-патріотичному 

вихованні громадян; 

популяризацію подвигів героїв і видатних діячів української історії та культури від давніх 

часів до наших днів, в тому числі Героїв України, Героїв Праці, громадян, нагороджених за 

великі заслуги перед державою і суспільством, досягнення і успіхів професіоналів в різних 

сферах діяльності, які формують позитивний образ нашої країни; 

підвищення якості роботи освітніх організацій з військово-патріотичного виховання учнів 

і підвищенню їх мотивації до служби Батьківщині; 

підтримку творчої активності діячів мистецтва і літератури зі створення творів військово-

патріотичної спрямованості; 

взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства в розвитку основ 

військово-патріотичного виховання; 

розвиток інноваційних форм, методів і технологій координації та взаємодії суб’єктів 

військово-патріотичної діяльності; 

вдосконалення форм і механізмів соціального партнерства освітніх організацій, установ 

культури, молодіжної політики, негромадських і некомерційних організацій з популяризації 

ідей патріотизму; 

створення умов для підвищення активності ветеранських організацій в роботі з молоддю, 

використання їх досвіду, морального і духовного потенціалу для зміцнення і розвитку 

наступності поколінь. 

Розвиток військово-патріотичного виховання громадян, зміцнення престижу служби в 

Збройних Силах України та правоохоронних органах, вдосконалення практики шефства 

військових частин над освітніми організаціями та шефства трудових колективів, бізнес-

структур, районів, міст, областей над військовими частинами (кораблями) включає в себе: 

формування системи безперервного військово-патріотичного виховання дітей та молоді; 

забезпечення формування у молоді морально-психологічної та фізичної готовності до 

захисту України, вірності конституційному і військовому обов’язку в умовах мирного і 

воєнного часу, високої громадянської відповідальності; 

сприяння формуванню умов для успішного комплектування Збройних Сил України, 

правоохоронних органів та інших структур підготовленими громадянами, що володіють 

високою мотивацією до проходження військової та державної служби; 

розвиток і активізацію взаємодії військово-патріотичних об’єднань (клубів), військових 

частин і ветеранських організацій з метою підвищення мотивації у молоді до військової 

служби і готовності до захисту України; 

вивчення і впровадження кращого досвіду в практику військово-патріотичного виховання 

молоді, формування позитивного ставлення до військової і державної служби; 

розвиток спортивно-патріотичного виховання, створення умов для збільшення 

чисельності молоді, яка успішно виконала нормативи фізичної підготовки; 

оновлення нормативно-правової бази центральних органів виконавчої влади для 

вирішення питань активізації військово-шефської роботи, створення механізмів постійної 

взаємодії з громадсько-державними організаціями та громадськими об’єднаннями військово-

патріотичної спрямованості з метою виконання завдань військово-патріотичного виховання 

та підготовки молоді до захисту України; 

розвиток активної взаємодії в сфері військово-патріотичного виховання суб’єктів і 

об’єктів шефської роботи, створення умов для підвищення її ефективності в справі зміцнення 

співпраці цивільних і військових, а також ветеранських організацій, підвищення престижу 

військової служби; 

вдосконалення науково-методичної бази шефської роботи; 

оцінку ефективності використання об’єктів, призначених для військово-патріотичного 

виховання та підготовки громадян до військової служби, включаючи освітні організації, 

спортивні та спортивно-технічні об’єкти. 
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Створення умов для розвитку волонтерського руху, що є ефективним інструментом 

громадянсько-патріотичного виховання, включає в себе: 

формування у громадян, в тому числі дітей та молоді, активної громадянської позиції, 

почуття причетності до процесів, що відбуваються в країні, історії та культурі України 

шляхом залучення їх до волонтерської практики; 

розвиток системи взаємодії між волонтерськими організаціями, іншими громадськими 

об’єднаннями та некомерційними організаціями, державними установами та органами 

виконавчої влади і органами місцевого самоврядування; 

впровадження єдиних регламентів роботи волонтерських організацій в діяльність 

державних і місцевих організацій; 

залучення громадян до процесу реалізації програми військово-патріотичного виховання 

школярів засобами бойового хортингу; 

створення умов для розвитку і підтримки ініціатив інститутів громадянського суспільства, 

волонтерських та інших соціально орієнтованих некомерційних організацій, окремих 

громадян і груп громадян, спрямованих на вирішення завдань громадянсько-патріотичного 

виховання; 

активізацію експертної діяльності з протидії спробам фальсифікації історії. 

Інформаційне забезпечення військово-патріотичного виховання на всеукраїнському та 

місцевому рівнях, створення умов для висвітлення подій і явищ військово-патріотичної 

спрямованості для засобів масової інформації включає в себе: 

формування і оновлення баз даних, аналіз інтернет-сайтів і блогосфери, інформаційно-

аналітичних матеріалів військово-патріотичної спрямованості; 

підвищення рівня використання нових технологій і сучасних підходів до військово-

патріотичного виховання в засобах масової інформації; 

створення умов для розвитку громадянської активності щодо формування патріотичної 

культури в електронних і друкованих засобах масової інформації, інформаційно-

телекомунікаційної мережі Інтернет; 

сприяння розвитку і розширенню військово-патріотичної тематики телевізійних програм, 

періодичної преси, літератури; 

створення умов для знайомства широких верств громадян з вмістом творів журналістів, 

письменників, діячів науки і культури в сфері військово-патріотичного виховання, 

досягненнями Українців в сфері науки, технологій та культури; 

створення умов для видання і поширення літератури, розвитку електронних та друкованих 

засобів масової інформації, що спеціалізуються на військово-патріотичній тематиці; 

створення умов для підтримки ігрових і медіа-програм, що сприяють військово-

патріотичному вихованню громадян, активне використання інформаційно-

телекомунікаційної мережі "Інтернет" для роботи з молодіжною аудиторією. 

Форми парної виховної роботи передбачають взаємодію вчителя фізичної культури, 

тренера спортивної секції з бойового хортингу, керівника військово-патріотичного гуртка, 

викладача предмета “Захист України” зі старшокласниками [86–95]. Таке безпосереднє 

особистісне спілкування мало свої переваги: повніше бралися до уваги індивідуальні 

особливості учнів, виховні умови, з’явилася можливість застосовувати відповідні мотиви 

спільної діяльності. 

Групові форми виховної роботи передбачали відбір школярів до груп за інтересами, 

врахування вікових та індивідуальних особливостей, визначення змісту військово-спортивної 

діяльності в групах. До цих форм виховної роботи належали гурткові й секційні заняття. 

Колективні форми виховної роботи передбачали діяльність учнівського колективу за 

спільною метою, змістом, методами і прийомами військово-патріотичного виховання. Така 

діяльність охопила розподіл обов’язків, співпрацю, допомогу у спільних навчально-

тренувальних заняттях, проведенні тренувальних зборів, контроль, облік, взаємовиховання, 

творчу активність і управління. 



 

792 
 

Найбільш популярними формами виховної роботи серед школярів у процесі дослідження 

були: суперечка, диспут, полеміка, дискусія. Суперечка передбачала словесне змагання 

учнів, активне обговорення проблем спортивної діяльності між двома або кількома 

спортсменами, кожний із яких відстоював свою точку зору, правоту, тобто проводився 

своєрідний обмін протилежними думками. В основу спору вкладалося відстоювання учнями 

різних поглядів на проблему. 

Суперечка проходила у вигляді дискусії, диспуту, полеміки на щоденні військово-

спортивні теми. Дискусія відбувалася як публічна суперечка, метою якої було зіставлення 

точок зору, пошук істини під час вирішення ігрових та інших спорів. Диспут передбачав 

роздум школярів, публічну полеміку спортивної або суспільно значущої тематики. Полеміка 

вчила школярів підкріплювати свої думки переконливими фактами, важливими аргументами 

щодо порушеної теми. 

Здебільшого пізнавальні творчі заняття з військово-прикладних видів спорту активізували 

такі життєві інтереси школярів, як інтерес до обраного виду спорту, віра в позитивні 

результати свого вибору, прояв позитивного ставлення до батьків, тренерів, керівників 

гуртків, учителів і товаришів. Це сприяло дотриманню чесної боротьби на змаганнях з 

військово-прикладних видів спорту, прояву мрійливості, любові до кожного кроку свого 

особистісного зростання й щастя учня від того, що він займається військово-спортивною 

діяльністю і приносить радість батькам, учителю, тренеру спортивної секції, керівнику 

гуртка, друзям у мікро- й макрооточенні. 

Сила виховного впливу вчителя фізичної культури, викладача предмета “Захист України”, 

тренера військово-спортивної секції і керівника гуртка на військово-патріотичне виховання, 

зокрема формування у школярів інтересу до занять з військово-прикладних видів спорту в 

режимі дня, як показало дослідження, залежала від того, наскільки їхні морально-вольові та 

інші якості приваблювали учнів. Велике значення також мали види фізичних вправ, 

професійні знання і майстерність педагогів, які синергічно єднали їх у співпраці, 

співпереживаннях і співучасті в житті учнівського колективу, його змістовності, цікавості, 

емоційної насиченості. 

Вивчення стану роботи з військово-патріотичного виховання школярів у процесі занять 

бойовим хортингом та фізкультурно-масової роботи проводилося у Ірпінському ліцеї № 3 

Київської області. Воно здійснювалося під час педагогічних спостережень на уроках із 

предмета “Захист України”, фізичної культури, заняттях спортивних секцій, фізкультурних 

гуртків, проведення змагань, туристських походів, спортивних свят, вечорів бойової слави та 

в процесі фізкультурно-масової роботи. 

Проводилося анкетування й опитування викладачів предмета “Захист України”, тренерів 

спортивних секцій, керівників фізкультурних гуртків, учнів і батьків. Велика увага 

приділялася вивченню навчальних програм, календарних, поурочних і виховних планів з 

метою встановлення їх ефективності щодо військово-патріотичного виховання школярів у 

процесі занять бойовим хортингом та фізкультурно-масової роботи. 

У процесі аналізу результатів спостережень з’ясовувалися рівні військово-патріотичної 

вихованості школярів, зверталася увага на творчість, винахідливість, старанність, 

незалежність, самокритичність, нетрадиційність та оригінальність їхніх думок. Визначалася 

підготовленість учителів фізичної культури, тренерів спортивних секцій, гуртків та 

викладачів предмета “Захист України” до проведення виховної роботи, спрямованої на 

формування в учнів патріотичних почуттів. 

Проводився також аналіз стану фізкультурно-масової роботи закладів загальної середньої 

освіти; визначався її зміст і вплив на проведення вільного часу та занять школярів бойовим 

хортингом; вивчалася спільна виховна діяльність у системах “учитель – учень”, “учитель – 

батько”, “батько – учень” [96–99]. Під час вивчення стану фізкультурно-масової роботи шкіл 

було визначено зміст, форми, методи і прийоми, якими користувалися вчителі фізичної 

культури під час військово-патріотичного виховання школярів у процесі занять бойовим 

хортингом. 
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Аналіз змісту програм з предмету “Захист України”, навчальних програм з фізичної 

культури, календарних, поурочних і виховних планів для учнів 10–11 класів показав, що у 

перевірених закладах загальної середньої освіти військово-патріотичному вихованню 

школярів у процесі фізкультурно-масової роботи і занять бойовим хортингом приділяється 

недостатньо уваги. У поурочних і графічних планах, за якими визначався зміст уроків 

фізичної культури, занять спортивних секцій і гуртків, виховні завдання учителями 

практично не ставилися. Для частини педагогів були сформульовані завдання, але 

спрямовані переважно на розвиток фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості, 

гнучкості, сили, координаційних здібностей. Не було внесено до поурочних і графічних 

планів теоретичний матеріал щодо сутності військово-патріотичного виховання і бойового 

хортингу, не розкривалося їх смислове значення. 

Якщо викладачем предмета “Захист України”, вчителем фізичної культури і планувалося 

виховання в учнів 10–11 класів особистісних якостей у процесі занять бойовим хортингом та 

фізкультурно-масової роботи, то воно проводилося здебільшого на додаткових заняттях. 

Також невирішеною проблемою була недостатня кількість годин, що відводилася на 

вивчення та засвоєння учнями знань з військово-патріотичного виховання, єдиноборства 

бойового хортингу та фізкультурно-масової роботи. 

Про неглибокі знання старшими підлітками сутності й змісту понять “патріотизм” і 

“військово-патріотичне виховання” свідчить і проведене анкетування учнів 10–11 класів. На 

запитання “Що таке патріотизм?” 57 % відповіли, що не мають уявлення про це поняття або 

не можуть його пояснити, 30 % учнів розуміють сутність поняття, але не можуть його 

сформулювати, 12 % – вважають, що патріотизм – це любов до Батьківщини, свого міста, 

селища, сім’ї і вони теж хочуть бути патріотами своєї держави. Отримані дані демонструють, 

що більшість школярів не знають, що таке патріотизм. Проведенню і організації спортивних 

свят, туристських походів та інших форм спортивної діяльності в режимі дня вони відводили 

одне з останніх місць. Це засвідчує поверхневе уявлення учнів 10–11 класів про військово-

патріотичне виховання в процесі занять бойовим хортингом та фізкультурно-масової роботи. 

У процесі опитування школярів виявлено, що лише 7–8 % учнів відвідують спортивні 

секції з бойового хортингу. Вони також допомагають учителям фізичної культури та 

тренерам спортивних гуртків організовувати і проводити різні фізкультурно-масові заходи; 

повністю задовольняють свою біологічну потребу в руховій активності. Більша ж частина 

опитаних учнів відвідують заняття фізичною культурою двічі й менше разів на тиждень. При 

цьому вони малоініціативні, незацікавлені у військово-патріотичній, творчій діяльності й 

співпраці з учителями у позанавчальний час. Їх анонімне опитування дозволило з’ясувати, 

що більшість часу старші підлітки проводять за телевізорами, комп’ютерними іграми, у 

глобальній мережі Інтернет, з мобільними телефонами та в колі друзів. 

Не випадково розвиток творчих здібностей школярів до свідомого оволодіння 

нормативними вимогами потребував застосування продуманої системи форм і методів її 

самоорганізації, до якої входили: режим життя в сім’ях, навчання, активне рухове дозвілля, 

праця, поведінка, заняття фізичними вправами, виконання громадських доручень тощо. 

Важливою особливістю організації експериментальної групи було також визначення 

правових обов’язків учнів.  

Таких правил було достатньо, одна частина їх створювалася у групі з військово-

прикладних видів спорту; інша частина – у військово-спортивному клубі за інтересами, 

шкільному колективі відповідно до конкретних умов активної практичної рухової діяльності. 

Ці правила регламентували режим навчально-тренувального процесу, стосунки спортсменів і 

вчителя чи тренера, учнів між собою, поведінку під час тренувальних занять, військово-

спортивних змагань, у години проведення активного колективного дозвілля. Основні 

правила членів колективу школи фіксувалися в офіційних документах, а окремі діяли й 

передавалися як спадок, перетворюючись з роками на шкільні традиції. 

Повноцінне режимне тренування й поведінка школярів були продумані до тонкощів. 

Кожне правило ставало умовою нормального життя членів військово-спортивного 



 

794 
 

колективу. Коли вони це відчували, то легко дотримувалися режимних правил, спільно 

переживали досягнення й отримували емоційне і моральне задоволення від того, що всі види 

військово-спортивних занять виконувалися в колективі чітко, без зривів. Така спільна 

діяльність сприяла формуванню у школярів правильного уявлення про цікаві види занять, 

вихованню стійкого інтересу до набуття відповідних умінь і навичок. Для цього необхідно 

було дотримуватися систематичності у проведенні колективних занять для закріплення 

зацікавленості. 

Вивчення усвідомленості старшокласниками військово-патріотичної діяльності як 

складника життєдіяльності показало, що на початку експерименту в них домінував інтерес 

до самого процесу занять у групі військово-патріотичного виховання чи військово-

спортивній секції. Тому заняття експериментальних груп організовувалися й проводилися 

так, щоб залишити у свідомості учнів глибокий слід. Це створювало сприятливі умови для 

проявлення учнями самоаналізу, самооцінки, самоконтролю та самоактивності під час 

подолання труднощів у процесі військово-патріотичного виховання. Від успішного 

розкриття функціональних перспектив школярів залежали показники їхнього фізичного 

розвитку. 

Прикладне значення занять з військово-патріотичного виховання роз’яснювалося 

вчителями фізичної культури, викладачами предмета “Захист України” на прикладах життя й 

діяльності видатних людей України, які боролися за свободу та незалежність своєї країни.  

Такі роз’яснення сприяли формуванню у школярів усвідомленості військово-патріотичної 

діяльності як складника їхньої життєдіяльності, розуміння значущості занять військово-

прикладними видами спорту. Це викликало в учнів бажання бути мужніми, стійкими, 

сильними, спритними й витривалими, допомагало зрозуміти, що набуті знання й навички 

знадобляться на службі в Збройних Силах України, у надзвичайних ситуаціях під час захисту 

України. 

У процесі військово-патріотичного виховання школярів застосовувалися різні методи і 

прийоми, які підвищували мотивацію до занять улюбленими видами спорту військово-

спортивної спрямованості. Ефективними засобами військово-патріотичного виховання 

школярів були методи переконання (бесіда, лекція, інформація, пояснення тощо), практичні 

методи (показ, демонстрація, консультування, перевірка знань, умінь і навичок), методи 

мотивування та стимулювання військово-спортивної діяльності (створення ситуацій успіху, 

гласність досягнень учнів, заохочення, покарання, оцінні судження вчителя тощо). 

Методи переконання сприяли формуванню суспільно значущих мотивів виникнення 

інтересу до тренувальних занять у секціях із військово-прикладних видів спорту та групах з 

військово-патріотичного виховання. За таких умов покращувалося усвідомлення 

старшокласниками військово-патріотичної діяльності як складника життєдіяльності, 

розуміння значущості занять з військово-прикладних видів спорту. Так, наприклад, бесіди 

проводилися з навчальною і виховною метою. Їх теми підбиралися таким чином, щоб методи 

відповідали життєвому досвіду й загальному рівню підготовленості учнів молодшого 

підліткового віку. 

Практика показала, що найраціональнішою була така послідовність застосування цих 

методів: спочатку проводилося роз’яснення, показ і доказ, а потім практичне виконання 

учнями фізичних вправ з інструктажем щодо дозування, темпу й ритму. Така послідовність 

дозволяла формувати у школярів усвідомленість військово-патріотичної діяльності як 

складника життєдіяльності, розуміння значущості занять військово-прикладними видами 

спорту, виходячи з індивідуального розвитку в кожного учня самоаналізу, самооцінки, 

самоконтролю та самоактивності. 

Під час військово-патріотичного виховання школярів у військово-спортивних секціях 

організовувалися диспути, дискусії, круглі столи, на яких учні-спортсмени вільно 

дискутували, обмінювалися думками щодо занять військово-прикладними видами спорту. У 

дискусіях і диспутах особливого значення надавалося підсумковому виступу вчителя, в 

якому зверталася увага на важливість занять у військово-спортивній секції, перспективах 
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участі школярів у спортивних змаганнях з бойового хортингу й інших заходах. Ефективність 

застосування проблемних завдань та дискусій залежала від того, наскільки наступна тема 

логічно продовжувала й розвивала зміст попереднього тренувального заняття. 

Проблемні завдання вимагали від школярів самостійного їх осмислення, аргументованого 

розкриття сутності військово-патріотичної діяльності, розуміння значущості занять 

військово-прикладними видами спорту. Застосовувався й пошуковий метод, який активізував 

учнів у процесі самостійного пошуку фактів, доказів, аргументів щодо пріоритетів здоров’я, 

дотримання здорового способу життя, систематичності занять у військово-спортивних 

секціях та групах із військово-патріотичного виховання. Застосування цього методу сприяло 

формуванню у школярів самоаналізу, самооцінки, самоконтролю та самоактивності з метою 

досягнення успіхів і укріплення віри в самого себе. 

Цілеспрямована робота з виховання у школярів інтересу до занять у військово-спортивних 

секціях і групах із військово-патріотичного виховання вимагала певної оперативності й 

дисциплінованості. 

Це досягалося завдяки: завчасній підготовці місця й обладнання для проведення 

тренувальних занять; короткому і змістовному поясненню викладачем предмета “Захист 

України”, тренера військово-спортивної секції чи керівника групи з військово-патріотичного 

виховання навчального матеріалу; збільшенню моторної щільності навчальних завдань й 

удосконаленню виконання завдань шляхом поділу учнів на групи по 10–12 осіб і невеликі 

підгрупи з 3–4 школярів. Така організація навчального процесу у військово-спортивних 

секціях та групах з військово-патріотичного виховання була раціональною й ефективною, бо 

не затримувала школярів під час виконання тієї чи іншої вправи й сприяла швидшому 

вирішенню поставленого завдання, проміжної мети заняття. 

Позакласна робота з військово-патріотичного виховання школярів будувалися таким 

чином, щоб вони поглиблювали й удосконалювали досягнуті на уроках фізичної культури та 

“Захисту України” успіхи. З цією метою застосовувалися методи, які були об’єднані за своєю 

спрямованістю й змістовною сутністю. Так, наприклад, залучення учнів експериментальних 

класів до виконання обов’язків спортивних суддів, розпочате на уроках тривало на 

тренувальних заняттях у військово-спортивних секціях та групах із військово-патріотичного 

виховання. Успішному формуванню у школярів суддівських навичок сприяли: ознайомлення 

з методикою оцінювання якості виконання вправ; детальний розбір техніки виконання вправ 

відповідно до правил змагань; тренування в суддівстві Національної дитячо-юнацької 

військово-спортивної гри “Хортинг-Патріот”; практикування в суддівстві військово-

прикладних змагань; ведення протоколів змагань тощо. 

Експериментальна робота з військово-патріотичного виховання в школярів інтересу до 

занять у військово-спортивних секціях проводилася так, щоб не нав’язувати учням певні 

форми роботи, а надавати їм можливість самим вибирати те, що потрібно на конкретному 

занятті. Великої популярності серед учнів набули змагання за програмою Національної 

дитячо-юнацької військово-спортивної гри “Хортинг-Патріот”, які здійснювалися самими 

учнями, звичайно під контролем учителя фізичної культури, викладача предмета “Захист 

України”. 

Вивчення міжособистісних стосунків у класі, військово-спортивній команді дозволяло 

визначити в учнівському колективі лідера-організатора, який самостійно проявляв активність 

у процесі військово-спортивної діяльності, залучав до неї інших, організовував складання 

нормативів з військово-прикладної підготовленості. За цих умов завданням учителя фізичної 

культури, викладача предмета “Захист України” було надавати допомогу такому 

організатору в його починаннях. 

Особистість учителя фізичної культури, викладача предмета “Захист України” під час 

проведення навчальних занять, тренувань у військово-спортивних секціях та групах з 

військово-патріотичного виховання протягом усіх етапів формувального експерименту 

стимулювала школярів своїм тактом, майстерністю організації занять і їхньою підготовкою 

до виступів на військово-спортивних змаганнях. 
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Уміння вчителя фізичної культури, викладача предмета “Захист України” підтримувати 

добрі ініціативи авторитетним словом, своєю поведінкою робило їх незамінними в 

експериментальній групі. У зв’язку з цим військово-патріотичне виховання школярів 

найефективніше здійснювалося за умов тісного зв’язку методів переконання і привчання, 

авторитету та показу позитивного вчинку учнів під час занять і виступів на військово-

спортивних змаганнях. 

Цілеспрямоване спостереження за старшокласниками у процесі проведення 

експериментальної роботи дало змогу визначити етапи військово-патріотичного виховання. 

На першому етапі активна діяльність (проба сил) учнів розпочиналася тоді, коли вони чітко 

усвідомлювали потребу особистісного вдосконалення, а вольові зусилля спонукали їх 

приходити до військово-спортивних секцій, груп із військово-патріотичного виховання, 

Національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри “Хортинг-Патріот”, заняття в яких 

задовольняло потребу в особистісному вдосконаленню, знімало певне напруження й 

викликало психологічну рівновагу, заспокоєння. З часом на зміну одній потребі 

особистісного вдосконалення з’являлась інша, більш висока й цікава, що стимулювала 

процес розвитку у школярів інтересу до занять у військово-спортивних секціях, групах із 

військово-патріотичного виховання та в грі “Хортинг-Патріот”. 

Діяльнісно-практичний критерій інтересу школярів до конкретних видів занять у 

військово-спортивних секціях, групах із військово-патріотичного виховання та в 

Національній дитячо-юнацькій військово-спортивній грі “Хортинг-Патріот” 

характеризувався чітко визначеним бажанням учнів досягти певного особистісного розвитку, 

скласти навчальні нормативи, навчитися проявляти винахідливість і кмітливість. 

Наявність перспективи й глибоке усвідомлення підлітками того, що досягнення успіхів у 

особистісному розвитку неможливе без подолання труднощів, спрямовувало їхню увагу на 

необхідність регулярно займатися у військово-спортивних секціях. У зв’язку з цим стійкість 

інтересу до військово-патріотичного виховання характеризувалася прагненням школярів 

укріплювати цей інтерес самостійно через самоактивність, самоінформування, 

самонагадування, самоорганізацію, самоаналіз, самоконтроль, самооцінку, самокорекцію, 

самопізнання та самозвітування. 

Показниками когнітивного та діяльнісно-практичного критеріїв військово-патріотичної 

вихованості у школярів були визначені: поява в учнів бажання та інтересу регулярно 

займатися військово-прикладними видами спорту у військово-спортивних секціях, групах із 

військово-патріотичного виховання під час позакласної роботи в школі; прояв елементів 

творчості в оволодінні прийомами самооцінки, самоконтролю, самоаналізу, самокорекції, а 

також систематичне відвідування військово-спортивних секцій та груп з військово-

патріотичного виховання. 

У процесі формування у школярів діяльнісно-практичного критерію військово-

патріотичної вихованості виділялися такі етапи його формування: початковий, дійовий, 

пошуковий і творчий. На початковому етапі в учнів спостерігалася байдужість до занять у 

військово-спортивних секціях, групах з військово-патріотичного виховання, пристосування 

до вимог керівника секції, групи. Дійовий етап військово-патріотичної вихованості 

визначався появою в учнів інтересу щодо потреби в заняттях у військово-спортивних 

секціях, групах із військово-патріотичного виховання, участі в змаганнях та у покращенні 

особистої військово-прикладної підготовленості. На цьому етапі з’являється бажання знати й 

уміти більше, ніж дає тренер, керівник секції, групи; формувати свідомість і здійснювати 

самооцінку, самоаналіз, самоконтроль та самокорекцію свого особистісного розвитку. 

На пошуковому етапі військово-патріотичного виховання у школярів з’являється 

прагнення перевірити дієвість занять у військово-спортивних секціях, групах з військово-

патріотичного виховання на практиці. У цей період здобуті знання поступово 

перетворюються в переконання. На основі переконань щодо важливості занять у військово-

спортивних секціях, групах з військово-патріотичного виховання, Національної дитячо-

юнацької військово-спортивної гри “Хортинг-Патріот”, формується усвідомленість учнями 
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військово-патріотичного виховання як складника життєдіяльності й розуміння значущості 

занять з військово-прикладних видів спорту. 

Учні починають докладати більше зусиль до тренувань, самостійно застосовувати здобуті 

знання, вміння й навички у практичній діяльності. Творчий етап військово-патріотичного 

виховання потребував від школярів творчого застосування знань, умінь і навичок з 

військово-прикладних видів спорту, виконання програм самовиховання й особистісного 

вдосконалення. 

Значний вплив на якість військово-патріотичного виховання школярів мали громадські 

доручення, які виконувалися членами військово-спортивних секцій і груп з військово-

патріотичного виховання. Усі доручення підбиралися керівником, тренером з урахуванням 

індивідуальних і статевих особливостей учнів молодшого підліткового віку. Кожне виконане 

доручення викликало в учнів експериментальних класів емоційне й моральне задоволення та 

сприяло зміцненню їх потреби та інтересу до військово-патріотичної діяльності в процесі 

позакласної роботи в загальноосвітній школі й за місцем проживання. 

Керівник, тренер на тренувальних заняттях у військово-спортивних секціях і групах з 

військово-патріотичного виховання часто використовували метод заохочування.  

Результат його застосування – переконаність школярів у тому, що вони приймають 

правильні рішення, виконуючи навчальні завдання, адже їхні дії схвалюються вчителем, 

керівником, тренером, членами колективу і дають відчуття морального задоволення. 

Заохочення в процесі експериментальної роботи застосовувалися як моральні (особиста 

подяка вчителя, керівника, тренера, подяка перед колективом, батьками, нагородження 

грамотою, дипломом), так і матеріальні (цінний подарунок, приз тощо). 

Під час військово-патріотичного виховання школярів у військово-спортивних секціях і 

групах з військово-патріотичного виховання тренери секцій, керівники груп уміло й 

своєчасно застосували і такий метод впливу, як покарання. Цей метод застосовувався в тих 

випадках, коли учень проявляв недисциплінованість і безвідповідальність. Вимог до 

покарання дотримувалися таких: вони не повинні завдавати старшокласникам моральних 

страждань; вихованець має усвідомити, за що його покарано; покарання повинно виховувати 

і стимулювати учнів до занять з військово-патріотичного виховання. 

Під час застосування покарання враховувалася готовність вихованця визнати свою 

провину й виправитись. У нашій роботі найбільшим покаранням було відлучення учня від 

тренувальних занять улюбленим військово-прикладним видом спорту на кілька днів. За 

менші порушення тренером секції, керівником групи виносилося усне зауваження, 

оголошувалася догана й учень відлучався від наступних змагань з військово-прикладних 

видів спорту тощо. 

Молодші підлітки експериментальних класів, які порушували режим дня і не виконували 

завдань з військово-патріотичного виховання, залучалися до відповідних перевірок інших 

учнів. Ці доручення слугували стимулами до активізації військо-патріотичної діяльності, 

адже учні бажали виправдати довір’я й не зганьбити в очах товаришів особистої честі. Не 

менш результативним щодо таких школярів був і метод заохочення. Він застосовувався у 

вигляді їх участі в організації та проведенні Національної дитячо-юнацької військово-

спортивної гри “Хортинг-Патріот”. 

Під час проведення занять у військово-спортивних секціях і групах військово-

патріотичного виховання прямі вимоги керівників гри, тренерів секцій до школярів часто 

набували форм опосередкованих, тобто відбувався розвиток школярів через колектив. Такий 

метод впливу був особливо ефективним для школярів, які часто порушували режим дня, 

нерегулярно виконували ранкову гігієнічну гімнастику, пропускали навчально-тренувальні 

заняття тощо. За допомогою цього методу в таких учнів поступово розвивалося почуття 

відповідальності за свої учинки, формувалося бажання якісно виконувати завдання 

учнівського колективу експериментального класу. 

Позакласна робота з військово-патріотичного виховання школярів будувалася таким 

чином, щоб сформувати в них потребу й звичку виконувати навчальні завдання під час 
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занять у військово-спортивних секціях і групах із військово-патріотичного виховання, 

планувати й ставити мету особистісного вдосконалення. У складанні мети особистісного 

вдосконалення враховувалася специфіка навчально-виховного процесу з військово-

патріотичного виховання, віддаленість місць проживання школярів від школи, склад сім’ї, 

привабливість та інтерес до видів військово-патріотичної діяльності в процесі позакласної 

роботи. 

З метою підвищення ефективності військово-патріотичного виховання школярів за 

показниками емоційно-ціннісного критерію проводилася Національна дитячо-юнацька 

військово-спортивна гра “Хортинг-Патріот”. Ця гра була для учнів новою й тому викликала 

підвищений інтерес. З її допомогою вдалося значно посилити особистісну активність 

школярів у процесі позакласної роботи. Позитивну роль відіграла методична підготовка 

вчителів фізичної культури, викладачів предмета “Захист України”, тренерів військово-

спортивних секцій та керівників груп із військово-патріотичного виховання; теоретичні 

семінари; практичні показові заняття з Національної дитячо-юнацької військово-спортивної 

гри “Хортинг-Патріот”; навчальні плани, дидактичні матеріали й орієнтовні комплекси 

фізичних вправ східних систем. 

Заходи експериментальної програми щодо застосування Національної дитячо-юнацької 

військово-спортивної гри “Хортинг-Патріот” здійснювалися поетапно. Це робилося для того, 

щоб учні експериментальних класів поступово ознайомилися з правилами гри “Хортинг-

Патріот”, вибрали цікавий для себе вид занять і регулярно ним займалися. У зв’язку з цим на 

першому етапі розвивалася зацікавленість школярів грою “Хортинг-Патріот”, зокрема самим 

процесом проведення цієї гри. Паралельно з розучуванням правил гри “Хортинг-Патріот”, 

учням повідомлялися знання з техніки й методики виконання елементів гри, показувалася 

роль і місце гри у подальшому житті школярів. При цьому різними способами 

забезпечувався позитивний емоційний клімат, атмосфера взаєморозуміння, 

використовувалися такі прийоми стимулювання, як заохочення, похвала, підтримка тощо. 

На другому етапі, коли молодші підлітки почали більш усвідомлено ставитися до занять 

Національною дитячо-юнацькою військово-спортивною грою “Хортинг-Патріот”, значно 

розширився обсяг навчальних завдань, поглибилися знання, більш ефективно сформувалися 

поняття, які використовувалися у процесі організації і проведення гри. 

На третьому етапі – молодші підлітки засвоювали й усвідомлювали особисту й суспільну 

значущість занять Національною дитячо-юнацькою військово-спортивною грою “Хортинг-

Патріот”. Керівник-тренер постійно заохочував учнів до організації і проведення гри. Усе це 

в підсумку позитивно позначалося як на активізації військово-патріотичної діяльності 

школярів, так і на рівнях їх військово-патріотичної вихованості. 

Отримані результати засвідчують, що в результаті проведення експериментальної роботи 

з військово-патріотичного виховання переміщення учнів експериментальних класів із 

низьким рівнем військово-патріотичної вихованості в групи із середнім і високим рівнями 

означеної якості відбувалося інтенсивніше, ніж у контрольних класах. Причому така 

закономірність спостерігалася в усіх експериментальних класах, що свідчить про 

ефективність експериментальної авторської методики з військово-патріотичного виховання 

школярів. Аналіз отриманих даних дає також підстави для узагальненого висновку, що 

розроблена методика експериментальної роботи, визначені та обґрунтовані організаційно-

педагогічні умови сприяють підвищенню ефективності військово-патріотичного виховання 

школярів у процесі позакласної роботи закладів загальної середньої освіти. 

Висновок. Таким чином, у статті обґрунтована методика військово-патріотичного 

виховання спортсменів бойового хортингу, можливість і доцільність формування навичок 

фізичного самовдосконалення особистості у ході занять бойовим хортингом на основі 

створення спортивного та освітнього середовища, виправлення змісту навчальної програми, 

методики навчання та творчості тренера, використання яких сприяє поліпшенню рівня 

військово-патріотичної і фізичної придатності спортсменів бойового хортингу, спортивної 

діяльності перспективних спортсменів.  
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У результаті наукового дослідження нами визначено форми і методи військово-

патріотичного виховання спортсменів бойового хортингу для фізичного самовдосконалення 

особистості, охарактеризовано зміст програм загальної і спеціальної фізичної підготовки, що 

відкриває шлях до подальших розробок у цьому напрямі. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над удосконаленням методики 

військово-патріотичного виховання спортсменів бойового хортингу, вихованням фізичної 

культури та основ здоров’я, вдосконаленням знань і умінь щодо військово-патріотичного 

виховання, формування цінностей здорового життя молоді засобами бойового хортингу у 

констатувальному, формувальному та контрольному експериментах буде конкретизована в 

результатах дослідження. 
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Shevchuk I. V., Yeromenko E. A., Karasevych S. A. 
Combat horting in the introduction of effective methods of military-patriotic education of 

athletes 
Abstract. The article reveals the methods of military-patriotic education of combat horting athletes, socio-

pedagogical aspects of military-patriotic education of schoolchildren, the content and purpose of education of 

patriotism of schoolchildren, in particular, combat horting athletes in accordance with modern conditions of society. 

Fundamental definitions are formulated, the basic principles of military-patriotic education, their interdependence and 

systematization, priority directions of realization are defined. The concept of patriotism is considered as an integral 

value and spiritual and moral quality of the personality of a combat horting athlete. The means of theoretical and 

methodical elaboration of the problem are established and the necessity of improvement of the system of education of 

schoolchildren in the context of the Concept of national-patriotic education of youth is substantiated. The possibility of 

introducing a methodical system into combat educational horting, which promotes the conscious assimilation of 

national-patriotic values by future defenders of Ukraine, has been proved. Moral education combines the principles and 

norms of universal morality and national moral value. Military-patriotic education is connected with legal education. 

Together, they ensure the formation of a culture of human behavior. the problem of education of patriotic feelings in 

school-age children in the process of acquainting them with combat horting is covered. The article reveals the essence 

of the concepts of patriotism, patriotic feelings as a reflection of the conscious careful attitude of Ukrainian citizens of 

any nationality to the state, native land in which you live, which we understand as an integrative quality of the subject – 

a combat horting athlete, which provides emotionally positive attitude to themselves as individuals and to the 

Motherland, responsible activity, conscious attitude to their native land, the desire to master the language as the most 

important value of their people, the ability to realize themselves as part of the Ukrainian people. The structure of 

patriotism, which is brought up by means of combat horting, the method of military-patriotic education of combat 

horting athletes is described. 

Key worgs: military-patriotic education, combat horting, teaching methods, patriotism, physical education, military-

sports training.  
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