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Анотація. У даній науковій статті характеризовано духовні чинники як важливі компоненти 

здоров'я і благополуччя спортсменів бойового хортингу, визначено особливості фізичного 

самовиховання та самовдосконалення спортсменів бойового хортингу і контроль у процесі 

занять, напрями розвитку морально-етичних якостей спортсменів, основні критерії самооцінки, 

самоспостереження, самоаналізу. Показано, що навчання бойовому хортингу – це процес 

постійного зростання учнів. Здоровий спосіб життя відображає узагальнену типову структуру 

форм життєдіяльності спортсменів бойового хортингу та рівень їх фізичної культури. В умовах 

здорового способу життя відповідальність за здоров'я формується у спортсмена як частина 

загальнокультурного розвитку, що виявляється в єдності стильових особливостей поведінки, 

здатності побудувати себе як особистість відповідно до власних уявлень про повноцінне в 

духовному, моральному і фізичному відношенні життя. Здоровий спосіб життя багато в чому 

залежить від ціннісних орієнтацій спортсменів бойового хортингу як особистісно значущих, але 

таких, які не завжди збігаються з цінностями, виробленими суспільною свідомістю. Так, в процесі 

накопичення особистістю соціального досвіду можлива дисгармонія пізнавальних (наукові та 

життєві знання), психологічних (формування інтелектуальних, емоційних, вольових структур), 

соціально-психологічних (соціальні орієнтації, система цінностей), функціональних (навички 

бойового хортингу, вміння, звички, норми поведінки, діяльність, відносини) процесів. 

Удосконалюючи морально-вольові якості, бойовий хортинг розвиває почуття відповідальності за 

свої дії, самодисципліну, наполегливість. Спортсмени вчаться зберігати самовладання у важких 

ситуаціях екстремальних умов. У процесі занять юний спортсмен набуває спортивних навичок і 

характеризується набором якостей людини, що відображають його психологічні, фізіологічні, 

медичні, професійні й інші особливості, які разом формують ідею суб'єкта діяльності на різних 

етапах його професійного розвитку та втілення. Надано характеристику методів самовиховання 

та самовдосконалення спортсменів бойового хортингу і контролю у процесі виховної роботи з 

учнями. 

Ключові слова: духовні чинники, бойовий хортинг, компоненти здоров'я, педагогічний 

контроль, благополуччя спортсменів, здоровий спосіб життя. 
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Актуальність наукового дослідження. Духовні чинники є важливими компонентами 

здоров'я і благополуччя. Це розуміння здоров'я як здатності до творення добра, 

самовдосконалення, милосердя і безкорисливої взаємодопомоги.  

Духовний фактор багато в чому залежить від індивідуального способу життя, а ступінь його 

впливу на здоров'я людини становить 70 %. Тобто, духовна людина практично завжди є 

здоровою, за виключенням вроджених патологій або каліцтва. Духовність та культура людини 

є прямими ознаками її здоров’я. 

Духовне виховання спортсмена бойового хортингу. Духовне виховання спрямоване на 

прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе 

згідно з моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання колективізму, свідомої 

дисципліни та організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності 

до аморальних вчинків людей, до порушення норм і правил культурної поведінки [1–11; 19–

32]. Це планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини через 

організацію умов, в яких формуються її духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка 

відповідно до загальнолюдських морально-етичних цінностей. 

Виклад основного матеріалу. Система духовного виховання спрямована на формування 

цілісної моральної особистості, яка включає такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, 

милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага і 

любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність. Зміст духовного виховання 

включає принципи, норми, правила моралі та прогресивні традиції, які становлять частину 

духовного життя народу. Це народні традиції, шанобливе ставлення до Батьківщини, 

суспільства, праці, до людей і самих себе. 

Все вищезгадане тісно переплітається з основною виховною стратегією системи бойового 

хортингу. Дані аспекти духовного виховання спортсменів бойового хортингу поєднуються з 

сімейними цінностями (моральними основами життя сім’ї), громадянськими цінностями 

(права і свободи людини, обов’язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, поваги до 

закону) та національними цінностями (патріотизм, почуття національної гідності, історична 

пам’ять) складають собою систему духовних цінностей у загальній концепції духовного 

виховання спортсменів бойового хортингу [12]. 

Розглянувши основні складові здорового способу життя, можна сказати про те, що якщо 

людина не буде знати елементарних основ, і не буде дотримуватися принципів здорового 

способу життя, то вона завдасть непоправної шкоди своєму здоров'ю, в неї з'являться різні 

захворювання внутрішніх органів, знизиться працездатність і скоротиться термін життя. Для 

спортсменів бойового хортингу це може обернутися не тільки зниженням спортивної 

підготовленості, а й неочікуваним втрачанням булого здоров’я. 

Взаємозв'язок між загальною культурою спортсмена бойового хортингу і рівнем його 

досягнень. В останні роки активізувалася увага до фізичної культури і здорового способу 

життя спортсменів бойового хортингу, що пов'язане зі стурбованістю фахівців Національної 

федерації бойового хортингу України, спортивного співтовариства, суспільства щодо здоров'я 

спортсменів та фахівців, які активно тренуються у залах бойового хортингу, зростання 

захворюваності в процесі професійної підготовки, наступним зниженням працездатності. 

Необхідно чітко розуміти, що не існує здорового способу життя як певної особливої форми 

життєдіяльності поза способу життя в цілому. 

Здоровий спосіб життя відображає узагальнену типову структуру форм життєдіяльності 

спортсменів бойового хортингу та рівень їх фізичної культури. В умовах здорового способу 

життя відповідальність за здоров'я формується у спортсмена як частина загальнокультурного 

розвитку, що виявляється в єдності стильових особливостей поведінки, здатності побудувати 

себе як особистість відповідно до власних уявлень про повноцінне в духовному, моральному 

і фізичному відношенні життя. 

Здоровий спосіб життя багато в чому залежить від ціннісних орієнтацій спортсменів 

бойового хортингу як особистісно значущих, але таких, які не завжди збігаються з цінностями, 

виробленими суспільною свідомістю.  
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Так, в процесі накопичення особистістю соціального досвіду можлива дисгармонія 

пізнавальних (наукові та життєві знання), психологічних (формування інтелектуальних, 

емоційних, вольових структур), соціально-психологічних (соціальні орієнтації, система 

цінностей), функціональних (навички бойового хортингу, вміння, звички, норми поведінки, 

діяльність, відносини) процесів. 

Подібна дисгармонія може стати причиною формування асоціальних якостей особистості. 

Тому у клубі бойового хортингу необхідно забезпечити свідомий вибір спортсменом 

суспільних цінностей здорового способу життя і формувати на їх основі стійку та 

індивідуальну систему ціннісних орієнтацій, здатну забезпечити саморегуляцію особистості, 

мотивацію її поведінки та діяльності. 

Здоров'я спортсмена бойового хортингу – найперша необхідна умова успішного розвитку у 

виді спорту, життєдіяльності його як вихованої людини, його навчання, праці, добробуту, 

створення сім'ї та виховання спортсмена як розвиненої особистості. 

Навчити спортсменів берегти і зміцнювати своє здоров’я – одне з найважливіших завдань 

Національної федерації бойового хортингу України, яке має стати атрибутом будь-якої 

освітньої діяльності у закладі освіти абиякого рівня і поза його межами. 

Здоров'язбережувальна компетентність, як ключова, формується на міжпредметному рівні за 

допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних 

можливостей спортсменів [13–18]. Здоров'язбережувальна компетентність формується 

шляхом вивчення предметів освітньої галузі здоров'я і фізкультури та передбачає оволодіння 

учнями відповідними компетенціями. З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі 

щодо здоров'я і фізичної культури особистості визначається за такими змістовими лініями: 

Головними завданнями навчання спортсменів бойовому хортингу є: 

формування в учнів, які займаються бойовим хортингом, знань про культуру поведінки та 

здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку серед колег, друзів, однодумців, 

взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням; 

розвиток у спортсменів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, 

удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників; 

виховання у спортсменів бойового хортингу потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою 

цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; 

набуття спортсменами власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану 

здоров’я; 

розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших людей. 

формування в учнів, які займаються бойовим хортингом, соціальної і життєвої 

компетентності на основі засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у сім'ї, 

закладі освіти, колективі, громадянському суспільстві; 

формування в учнів основ споживчої культури, умінь приймати рішення щодо власної 

поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; 

оволодіння спортсменами бойового хортингу моделями поведінки і способами діяльності, 

які відповідають українському законодавству. 

Реалізація мети та завдань навчання спортсменів бойового хортингу буде ефективною за 

умов: 

постійного мотивування учнів, які займаються бойовим хортингом, до здорового способу 

життя і безпечної життєдіяльності; 

застосування інтерактивних технологій навчання, що забезпечують індивідуалізацію 

сприйняття, активну участь кожного спортсмена і групову взаємодію; 

переважання практичних дій і зусиль спортсменів у засвоєнні навчального матеріалу; 

забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями з бойового хортингу і можливостями 

їх практичного застосування у процесі тренувань і змагань; 
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організація комунікативного спілкування, застосування в навчально-тренувальному 

процесі ігрових методів, елементів дискусії, методу проектів, які є ефективними засобами 

розвитку особистості, її громадянських якостей; 

забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших 

предметів у закладах освіти (фізична культура, захист України, фізичне виховання, педагогіка 

тощо); 

співпраці викладачів з батьками, батьків зі спортсменами; 

ціннісного ставлення викладача з бойового хортингу до свого здоров’я, особистого 

прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя. 

Змістову основу навчання спортсменів бойового хортингу складають такі базові поняття: 

здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, 

здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички). 

Здоров'я розглядається як: 

стан загального фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб і фізичних вад (Всесвітня організація охорони здоров’я – ВООЗ); 

процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, соціальної, психічної та 

духовної його складових. 

Здоровий спосіб життя – усталений спосіб життєдіяльності людини, метою якої є 

формування, збереження, зміцнення і відновлення свого здоров’я. 

Безпечна поведінка – поведінка людини, яка не загрожує її життю і здоров'ю та безпеці 

інших людей. 

Здоров’язбережувальна компетентність – здатність спортсмена бойового хортингу 

застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або 

навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я. 

Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) – це суспільно визнаний 

рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності 

людини. 

Зміст навчання для кожного віку спортсменів бойового хортингу структурується за такими 

розділами: 

1) здоров'я людини; 

2) фізична складова здоров'я; 

3) соціальна складова здоров'я; 

4) психічна та духовна складові здоров'я. 

Тема «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення спортсменів бойового 

хортингу про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і 

навколишнім середовищем. 

Тема «Фізична складова здоров’я» спрямований на вивчення чинників, що впливають на 

фізичне благополуччя спортсмена, який займається бойовим хортингом. 

Тема «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, що впливають на 

соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. 

Тема «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію щодо чинників, які 

впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток спортсмена бойового 

хортингу. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної 

самооцінки, навичок критичного мислення та уміння приймати виважені рішення. 

Таким чином, ведення здорового способу життя залежить від загальної культури само 

спортсмена бойового хортингу [33–48]. Педагоги бойового хортингу працюють зі 

спортсменами у позанавчальний час. Надаємо основні моменти ведення такої роботи. 

Позаурочна, позааудиторна і спортивно-масова робота у закладі освіти проводиться 

систематично, планово та підзвітно.  

У позанавчальний час у закладі освіти проводяться масові фізкультурно-оздоровчі і 

спортивні заходи з бойового хортингу.  
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Ними передбачається: 

а) більш глибоке засвоєння спортсменами бойового хортингу програмного матеріалу, що 

вивчається на тренувальних заняттях; 

б) виконання відстаючими учнями нормативних вимог програми з бойового хортингу, 

фізичного виховання та з державних тестів; 

г) організація систематичних занять з бойового хортингу за інтересами спортсменів; 

д) проведення масових спортивних змагань з бойового хортингу. 

Головна мета позанавчальної фізкультурно-спортивної роботи полягає в тому, щоб 

залучити кожного учня, який займається бойовим хортингом, до регулярних занять у 

спортивній секції закладу освіти, самостійного щоденного виконання фізичних вправ на 

свіжому повітрі. У сучасних умовах викладач фізичного виховання навчає в середньому 200–

250 учнів. 

Організовувати щоденну фізкультурно-масову роботу слід усіма педагогічними засобами, 

привчати спортсменів до самостійних занять бойовим хортингом у закладі освіти та за місцем 

проживання [49–62]. Всі форми навчально-тренувальних і фізкультурно-оздоровчих занять, 

які проводяться в процесі навчальної і позанавчальної роботи, мають відповідати головній 

вимозі – всебічно сприяти залученню кожного спортсмена до щоденних самостійних занять 

бойовим хортингом та загальної фізичною культурою. 

Залучення учнів до процедур загартовування. Здоров’я спортсменів бойового хортингу 

залежить також великою мірою від обсягу його знань і практичних умінь у використанні 

оздоровчих сил природи (в тому числі й холоду) для зміцнення здоров’я та профілактики 

захворювань. Свідоме застосування загартовувальних процедур потребує від спортсмена 

певного рівня фізичної культури. Вона формується в учнів протягом усіх років навчання в 

закладі освіти шляхом роз’яснюванням, переконанням, організації їх практичної діяльності, 

на навчальних заняттях та в позанавчальний час. 

Викладачі мають постійно підкреслювати велику роль загартовування у запобіганні 

хворобам, зміцнення здоров’я учнів, які займаються бойовим хортингом, спонукаючи їх до 

систематичного використання загартовувальних процедур. Дані досліджень учених та 

нагромаджений практичний досвід свідчать про те, що ефективність таких загартовувальних 

процедур, як обтирання, обливання водою, приймання душу, водні ванни у поєднанні з 

сонячними та повітряними ваннами дуже висока. 

Серед засобів фізкультурно-оздоровчої роботи з бойового хортингу дуже важливе значення 

мають гігієнічні умови. Сюди відносяться твердий режим дня, під яким розуміється строго 

складений розпорядок повсякденного життя, раціонального розподілу часу праці і відпочинку, 

сну і харчування. Точне виконання режиму дня виховує в людини такі цінні якості, як 

дисциплінованість, акуратність і організованість. У режим дня спортсмена мають входити: 

ранкова гімнастика з водною процедурою. В режимі дня також передбачається строгий 

порядок і час для харчування, відпочинку і підготовки до сну. 

Таким чином, із вище сказаного витікає, що формування у спортсменів звички займатися 

бойовим хортингом включає: 

формування у спортсменів інтересу до занять бойовим хортингом та 

загальнорозвивальними фізичними вправами; 

озброєння їх знаннями з фізичної культури та основ здоров’я, фізіології і гігієни людини, а 

також вироблення на їх основі переконань у необхідності систематично займатись бойовим 

хортингом, фізичними вправами в режимі навчального та позанавчального часу. 

Популяризація здорового способу життя у середовищі бойового хортингу. Оскільки 

формування здорового способу життя (ЗСЖ) стає основою, універсальним засобом первинної 

профілактики і, отже, базою стратегії охорони і зміцнення здоров'я, воно є стрижнем усіх 

програм здоров'я, всіх профілактичних територіальних і галузевих програм, які впроваджує 

Національна федерація бойового хортингу України. У них передбачені спільні дії органів і 

установ охорони здоров'я, освіти, культури та інших органів і установ. 
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Взагалі, здійснення заходів первинної профілактики має бути в Україні найважливішим 

обов'язком всієї мережі лікувально-профілактичних установ, і особливо служб первинної 

медико-санітарної допомоги [63–78]. Заклади охорони здоров'я мають розглядатися як 

форпости формування здорового способу життя, і це відноситься, перш за все, до центрів 

здоров'я та центрів профілактики. 

Найважливіша функція і завдання всіх органів і установ, всіх організацій, які повинні 

займатися формуванням здорового способу життя і, перш за все, установ первинної медико-

соціальної допомоги – ефективна популяризація здорового способу життя. Вона має 

ґрунтуватися не стільки на санітарній освіті, скільки на засобах гігієнічного виховання, тобто 

не на пасивному сприйнятті медичних і гігієнічних знань, а на навчанні гігієнічним навичкам, 

особливостям дотримання правил і норм поведінки та активному їх проведенні в життя в 

конкретних умовах. 

Акцент на організацію і проведення гігієнічного виховання, як важливої умови формування 

здорового способу життя, змусив свого часу Міністерство охорони здоров'я України 

перетворити будинки санітарної освіти в центри здорового способу життя (в даний час це 

центри медичної профілактики), при яких організовуються кабінети фізичної культури, 

психогігієни, шлюбу і сім'ї, сімейних відносин тощо. 

У період впровадження ринкових відносин, реформування охорони здоров'я, створення 

системи медичного страхування, розвитку приватних установ і практик стала ослабленою 

увага до профілактики, до програм формування здорового способу життя. Разом з тим, саме 

вони покликані стати основою державної соціальної політики, в тому числі діяльності органів 

і установ соціального медичного страхування, і знайти відповідне місце в роботі 

муніципальних, приватних, громадських та інших організацій та установ. 

Програми формування здорового способу життя і профілактики, як показує досвід інших 

країн, особливо з так званою страховою медициною (Німеччина, Франція, Австрія тощо), 

зайняли пріоритетне місце і отримали відповідну фінансову підтримку. Це позитивно 

позначилося на показниках здоров'я населення [79–93]. Такі програми (національні, 

регіональні, місцеві, програми установ, підприємств, відомств, всіх форм власності) повинні 

знайти пріоритетне місце в планах і їх діяльності. Вони мають бути включені в програми 

державних гарантій доступної і кваліфікованої медичної допомоги. 

Суттєвою перешкодою для успішного формування здорового способу життя залишається 

низька медична культура значної частини населення. Це свідчить про невисоку загальну 

культуру, оскільки гігієнічна грамотність і культура є частиною загальної культури і 

освіченості людей. Є обґрунтовані пропозиції включати в навчальні програми та плани всіх 

закладів освіти викладання основ гігієнічного виховання, формування здорового способу 

життя. Це, перш за все, відноситься до медичних закладів освіти, про що неодноразово 

говорилося в офіційних документах. 

З 1991 року в Україні при деяких інститутах удосконалення лікарів стали створюватися 

кафедри і курси формування здорового способу життя – валеології, санології. Вони навчають 

лікарів формуванню здорового способу життя. 

При обстеженні декількох тисяч респондентів з'ясувалося, що 64 % з них несвоєчасно 

зверталися до лікарів при захворюваннях, нечітко виконували профілактичні рекомендації. 

Значення фізкультури для здоров'я визнають всі опитані, але займаються нею не більше 8–

10 %; 60 % вихователів дошкільних установ не вважають потрібною умовою вироблення 

гігієнічних навичок самообслуговування в учнів; 60 % викладачів закладів освіти не вважають 

своїм обов'язком говорити дітям про алкоголь і його шкоду, а 90 % взагалі не знають про 

небезпеку розвинення алкоголізму серед учнів школи і студентів закладів вищої освіти. 

Дослідження останніх років вказують на те, що 40 % респондентів не знають про наявність 

у них гіпертонії, а 15–20 %, які знають про це, не приймають ніяких заходів щодо її 

профілактики та лікування. До 40 % робітників і службовців не відвідують профілактичні 

огляди на підприємствах, хоча серед них не менше третини мають хронічні захворювання. 
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Низька медична активність є певним явищем і серед батьків, які часом перебільшують свої 

гігієнічні знання. Так, за одним з обстежень встановлено, що 95 % батьків вважали, що 

володіють достатніми знаннями щодо профілактики дитячих захворювань, але необхідною 

інформацією володіли не більше 40 % батьків. 

Значення здорового способу життя та його формування визнає і Всесвітня організація 

охорони здоров'я (ВООЗ). До кінця 90-х років стало ясно, що боротьбу за здоров'я потрібно 

вести по-новому. Здоров'я населення має стати турботою всіх секторів. Українську 

громадськість необхідно у достатній формі інформувати про те, що таке бойовий хортинг, 

фізична культура і здоровий спосіб життя. 

Завдання, принципи та форми популяризації спортивної діяльності, реклама та 

проведення заходів. Популяризації фізкультурної діяльності – цілеспрямоване 

розповсюдження та популяризація фізкультурних знань з метою переконання населення в 

необхідності систематичних фізкультурних занять.  

Популяризація являє собою безперервний освітньо-виховний процес, який можна умовно 

поділити на чотири етапи: переконання в необхідності спортивних занять, підвищення рівня 

фізкультурної грамотності, залучення населення до регулярних занять фізкультурою і 

спортом, підтримка, подальше підвищення активності та ефективності фізкультурних занять. 

Залежно від етапу проведення, популяризаційна діяльність розв'язує такі завдання: 

формування свідомого ставлення населення до занять фізичною культурою і спортом; 

інформування населення про раціональні форми і методи занять бойовим хортингом; 

розповсюдження передового досвіду роботи тренерів, інструкторів, викладачів фізичної 

культури та інших спеціалістів; інформування населення про найбільш яскраві події 

спортивного життя в нашій країні та за її межами. 

Ефективність популяризації фізкультурно-спортивної діяльності залежить від дотримання 

принципів її проведення, зокрема: науковість та вірогідність усієї інформації, 

диференційованість і конкретність [94–99]. Головною метою популяризації фізкультурно-

спортивної діяльності є переконання населення в її користі та повсякденній необхідності. 

Дотримання вищезазначених принципів – запорука успіху в досягненні цієї мети. 

Основними формами популяризації фізкультурно-оздоровчої діяльності є усна, друкована, 

наочна. 

Усна форма популяризації. Основними її засобами є лекції, доповіді, бесіди, диспути, 

дискусії. 

Друкована форма популяризації. В Україні видаються спеціалізовані часописи: 

«Спортивна газета», «Україна туристична», «Команда» та журнали: «Старт», «Олімпійська 

арена», «Фізичне виховання в рідній школі», «Туристичні новини». 

Наочна форма популяризації є достатньо розповсюдженою у спортивній сфері, її 

засобами виступають стенди, вітрини, плакати, фотоальбоми та ін. 

Успіх популяризації фізкультурної діяльності залежить від комплексного активного 

використання всіх її форм. 

Реклама фізкультурно-оздоровчих послуг 

Сучасна фахова література визначає рекламу як скероване, неособисте звернення, яке 

здійснюється через засоби масової інформації та інші види комунікацій. Воно містить 

інформацію про споживчі властивості та якість товарів або послуг з метою їх реалізації та 

формування споживчого попиту.  

Реклама у фізкультурній сфері – це сукупність відомостей про послуги фізкультурно-

оздоровчого характеру, які здатні зацікавити споживачів та задовольнити попит різних 

соціально-демографічних груп населення. Достатньо розповсюдженою є імідж-реклама, яка 

переслідує мету формування сприятливого образу (іміджу) спортивного клубу, осередку в 

максимальної кількості громадян, потенційних споживачів. 

Ймовірний споживач фізкультурно-оздоровчих послуг іде до їх вибору через серію 

визначених кроків: поінформованість, зацікавленість, оцінювання, апробування, вирішення, 

підтвердження. Усі зазначені етапи має враховувати рекламна діяльність. 
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Спеціалісти з реклами зазначають основні елементи рекламних кампаній: рекламне 

оголошення, особистий контакт та безпосередньо рекламу. 

Рекламне оголошення – це повідомлення про перелік фізкультурно-оздоровчих послуг, 

яке розміщується в засобах масової інформації. 

Рекламу фізкультурних послуг можна здійснювати за допомогою особистих контактів 

співробітників спортивного клубу з потенційними клієнтами. Такі контакти відбуваються 

безпосередньо у клубах або за телефоном. Важливо вміти спілкуватися, мати відповідний 

зовнішній вигляд, а також залучати до проведення рекламної кампанії постійних споживачів 

фізкультурних послуг. 

Щоб бути ефективною, реклама має відповідати таким принципам: безперервність впливу, 

оригінальність, наочність інформації, врахування потреб та особливостей населення, 

доступність того, що рекламується. Правдивість реклами означає, що ознаки, якості та 

переваги, про які повідомляється в рекламі, повинні існувати реально. 

Для рекламної діяльності необхідні різноманітні засоби її розповсюдження: реклама в 

мережі Інтернет, друкована, кінореклама, телевізійна, радіореклама, відеореклама, реклама на 

транспорті, реклама на місці надання фізкультурних послуг тощо. 

Реклама в мережі Інтернет у даний момент розвитку технологій є надзвичайно ефективною. 

Люди різного віку і статі в соціальних мережах одночасно можуть ознайомитися з 

особливостями фізкультурних послуг, які пропонує спортивний клуб. 

«Прямою рекламою» називають поштові відправлення. Цей вид реклами ефективний своєю 

адресністю. 

Газетна реклама вважається найбільш розповсюдженою. На жаль, газетна реклама не 

завжди дає змогу виділення саме «свого» споживача у зв'язку з відсутністю її спеціалізації. 

Реклама на радіо і телебаченні, на відміну від попередньої, зберігає «вибіркові» можливості 

у зв'язку з тим, що може бути включена теоретично в кожну передачу. Окрім того, вона має 

масову аудиторію слухачів та глядачів. Ефективність реклами значною мірою залежить від 

часу її подання, а також вдалого поєднання з іншими передачами. 

Під зовнішньою рекламою розуміють усі види реклами, які здійснюються за допомогою 

різних засобів на вулиці, її різновиди: реклама на стінах будинків, на щитах повз шосе, 

надписи на бортах машин, фургонів, трамваїв, тролейбусів. 

Проведення масових фізкультурно-спортивних заходів. Масові фізкультурно-спортивні 

заходи – це змагальна діяльність, учасники якої з урахуванням віку, статі, рівня фізичної 

підготовленості, мають приблизно однакові можливості в досягненні перемоги в доступних їм 

вправах.  

Зазначена доступність досягається спеціальним вибором змагальних вправ, складності та 

довжини дистанцій, ваги снарядів, які використовуються, а також тривалістю та інтенсивністю 

виконання вправ. 

Зміст фізкультурно-спортивних заходів залежить від мети та періоду тренувань. Якщо такі 

заходи проводяться на початку тренувальної діяльності, під час комплектування 

фізкультурно-оздоровчих груп, залучення нових членів клубів, їх мета – підвищення рівня 

фізкультурних знань, надання можливостей випробувати свої сили в тих чи інших вправах, її 

можна досягти, проводячи показові змагання за участю чоловіків, жінок, студентської та 

учнівської молоді, підлітків і дітей різного віку. 

Іншим видом фізкультурних заходів агітаційно-популяризаційної спрямованості є відкриті 

змагання, конкурси, бліцтурніри за участю всіх бажаючих, а також змагання новачків, які 

ввійшли до складу спортивних груп з бойового хортингу. 

У процесі тренувальної роботи у групах з бойового хортингу проводяться змагання 

навчально-тренувальної спрямованості, їх мета – забезпечення емоційності занять, 

стимулювання результатів, ефективність занять, вирішення виховних завдань. 

Фізкультурно-спортивні заходи за умови масової участі населення виконують важливі 

соціальні завдання: популяризація та реклама форм і видів фізичної культури, залучення 

різних верств населення до соціально корисного проведення дозвілля, сприяння процесу 
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виховання національної свідомості, виконання державних тестів фізичної підготовленості 

населення та розрядних нормативів Єдиної спортивної кваліфікації України, покращення 

соціально-психологічного клімату в трудових та учнівських колективах, підвищення 

комунікабельності людей, сприяння їх об'єднанню під час сумісної підготовки та участі в 

змаганнях, формування оздоровчих і прикладних навиків та вмінь, встановлення особистих та 

колективних рекордів, пошук талановитих школярів і студентів, резерву спорту вищих 

досягнень, обмін досвідом фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Заходи змагальної спрямованості в системі фізкультурної діяльності повинні проводитися 

за такими принципами: відповідність організації заходу його завданням, доступність за місцем 

та часом проведення для учасників і глядачів, можливість виконання видів програми всіма 

учасниками, безпека учасників, глядачів, суддів, видовищність, наочність, естетичність, 

святковість, виховний вплив. 

Успіх організації та проведення змагальних заходів залежить від чіткого та раціонального 

їх планування впродовж календарного року. У плані фізкультурно-спортивних заходів 

змагальної спрямованості достатньо виділяти два розділи: комплексні фізкультурні заходи, 

змагання з видів спорту. 

Для організації заходу необхідно заздалегідь утворити оргкомітет. Діяльність оргкомітету 

проводиться згідно з планом підготовки заходу, в якому доцільно передбачити такі питання: 

розробка положення про проведення фізкультурно-спортивного заходу, складання кошторису 

витрат, підготовка сценарію (детального плану проведення) заходу, підбір, затвердження, 

інструктаж безпосередніх організаторів, технічних керівників, суддів, членів журі, підготовка 

місць проведення змагань, підготовка обладнання, інвентарю, спорядження (в тому числі 

суддівського), придбання призів, підготовка грамот, протоколів, виготовлення засобів наочної 

агітації, реклами, складання коментаторських текстів, афіш, об'яв тощо, організація медичного 

забезпечення, придбання медичних препаратів, обладнання медичного пункту, організація 

транспортного та побутового обслуговування (якщо захід проводиться із виїздом за межі 

міста). 

Головним управлінським документом, на підставі якого проводяться фізкультурно-

спортивні заходи, є положення. Воно визначає зміст та порядок змагальної діяльності, 

регламентує відносини між організаторами, суддями, учасниками.  

У сфері фізкультурно-оздоровчої діяльності доволі часто проводяться змагання за 

спрощеними правилами. У такому разі положення повинно містити інформацію про характер 

спрощення. 

Положення про змагання складається з назви та восьми основних розділів: мета змагань; 

організатори змагань; час, місце проведення зазначаються чітко і зрозуміло; учасники змагань; 

програма змагань; порядок визначення переможців; нагородження переможців; заявки та 

порядок репрезентації команд. 

Існує декілька способів проведення заходів змагальної спрямованості. Вони запозичені зі 

спорту вищих досягнень, але мають певні особливості. Найбільш розповсюдженими є прямий, 

круговий, з вибуванням. 

Прямий спосіб передбачає послідовне або одночасне виконання змагальних вправ усіма 

учасниками на одній арені без змін у складі суддівської бригади. 

Круговий спосіб базується на принципі послідовності зустрічей кожного учасника 

(команди) з усіма іншими. Застосовується при проведенні змагань зі спортивних ігор та 

єдиноборств. Спосіб дає змогу виявити відносну підготовленість усіх учасників, однак робить 

змагання тривалими. 

Спосіб із вибуванням будується за принципом вибування учасника (команди) зі змагань 

після однієї або декількох (залежно від умов змагань) поразок.  

Його називають інколи «олімпійським», або «кубковим», тому що він застосовується на 

Олімпійських іграх та у розіграшах більшості кубків. 

Послідовне сполучення в одному змаганні двох способів – кругового та з вибуванням – 

називається змішаним способом.  
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Його застосування передбачає один спосіб на першому етапі змагань, інший – на другому. 

Спосіб полегшує проведення змагань зі значною кількістю учасників, дає змогу скоротити 

число зустрічей і терміни проведення змагань в цілому. 

Висновок. Таким чином, у даному науковому дослідженні визначено і характеризовано 

духовні чинники як важливі компоненти здоров'я і благополуччя спортсменів бойового 

хортингу, визначено особливості фізичного самовиховання та самовдосконалення спортсменів 

бойового хортингу і контроль у процесі занять, напрями розвитку морально-етичних якостей 

спортсменів, основні критерії самооцінки, самоспостереження, самоаналізу. Показано, що 

навчання бойовому хортингу – це процес постійного зростання учнів.  

Здоровий спосіб життя відображає узагальнену типову структуру форм життєдіяльності 

спортсменів бойового хортингу та рівень їх фізичної культури. В умовах здорового способу 

життя відповідальність за здоров'я формується у спортсмена як частина загальнокультурного 

розвитку, що виявляється в єдності стильових особливостей поведінки, здатності побудувати 

себе як особистість відповідно до власних уявлень про повноцінне в духовному, моральному і 

фізичному відношенні життя. Здоровий спосіб життя багато в чому залежить від ціннісних 

орієнтацій спортсменів бойового хортингу як особистісно значущих, але таких, які не завжди 

збігаються з цінностями, виробленими суспільною свідомістю.  

Так, в процесі накопичення особистістю соціального досвіду можлива дисгармонія 

пізнавальних (наукові та життєві знання), психологічних (формування інтелектуальних, 

емоційних, вольових структур), соціально-психологічних (соціальні орієнтації, система 

цінностей), функціональних (навички бойового хортингу, вміння, звички, норми поведінки, 

діяльність, відносини) процесів. Удосконалюючи морально-вольові якості, бойовий хортинг 

розвиває почуття відповідальності за свої дії, самодисципліну, наполегливість. Спортсмени 

вчаться зберігати самовладання у важких ситуаціях екстремальних умов.  

У процесі занять юний спортсмен набуває спортивних навичок і характеризується набором 

якостей людини, що відображають його психологічні, фізіологічні, медичні, професійні й інші 

особливості, які разом формують ідею суб'єкта діяльності на різних етапах його професійного 

розвитку та втілення. Надано характеристику методів самовиховання та самовдосконалення 

спортсменів бойового хортингу і контролю у процесі виховної роботи з учнями.  

Отже, ми також визначили особливості фізичного самовиховання та самовдосконалення 

спортсменів бойового хортингу і контроль у процесі занять, напрями розвитку фізичних 

якостей спортсменів, основні критерії самооцінки, самоспостереження, самоаналізу. 

Показано, що навчання бойовому хортингу – це процес постійного зростання учнів. Спочатку 

вони освоюють правила техніки безпеки, вчаться падати. Потім вивчають техніку захватів і 

кидків. Отримані знання намагаються застосувати у змагальних ситуаціях, коли партнер 

намагається вивести з рівноваги.  

Продовжуючи освоювати техніку, юний спортсмен бойового хортингу постійно готується 

до змагань, що досить часто проводяться. В юнацькому віці само по собі змагання – 

неважливо, чи закінчиться воно перемогою або поразкою, – це потужний мотивуючий фактор, 

що допомагає загартувати характер, різнобічно підготуватися до дорослої спортивної 

діяльності.  

Займаючись бойовим хортингом, дитина навчиться завзятості, вмінню протистояти 

труднощам, подоланню перешкод. Удосконалюючи морально-вольові якості, бойовий 

хортинг розвиває почуття відповідальності за свої дії, самодисципліну, наполегливість. 

Спортсмени вчаться зберігати самовладання у важких ситуаціях екстремальних умов. 

Перспективою подальших досліджень є розробка навчальних програм з бойового 

хортингу з урахуванням духовних чинників як важливого компонента здоров'я і благополуччя 

спортсменів бойового хортингу, особливостей фізичного самовиховання та 

самовдосконалення спортсменів бойового хортингу і контроль у процесі занять, планування 

обсягу та інтенсивності фізичних вправ бойового хортингу в процесі самостійної тренувальної 

роботи, збереження здоров’я учнів і специфіки освітньої діяльності закладів освіти. 
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Shukaliuk Yu. S., Yeromenko E. A., Pyatikov S. V. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 

Spiritual factors as important components of health and well-being of combat 

horting athletes 
 

Abstract. This scientific article characterizes spiritual factors as important components of health and well-

being of combat horting athletes, identifies features of physical self-education and self-improvement of combat 

horting athletes and control in the training process, directions of moral and ethical qualities of athletes, basic 

criteria of self-esteem, self-esteem, self-esteem. It is shown that training in combat horting is a process of 

constant growth of students. A healthy lifestyle reflects the generalized typical structure of life forms of combat 

horting athletes and the level of their physical culture. In a healthy lifestyle, responsibility for health is formed 

in the athlete as part of general cultural development, which is manifested in the unity of stylistic features of 

behavior, the ability to build themselves as individuals in accordance with their own ideas about a full 

spiritual, moral and physical life. A healthy lifestyle largely depends on the value orientations of combat 

horting athletes as personally significant, but those that do not always coincide with the values developed by 

the public consciousness. Thus, in the process of accumulation of social experience a possible disharmony of 

cognitive (scientific and life knowledge), psychological (formation of intellectual, emotional, volitional 

structures), socio-psychological (social orientations, value system), functional (combat horting skills, skills, 

habits, norms of behavior, activities, relationships) processes. Improving moral and volitional qualities, 

combat horting develops a sense of responsibility for their actions, self-discipline, perseverance. Athletes learn 

to maintain self-control in difficult situations of extreme conditions. In the process of training a young athlete 

acquires sports skills and is characterized by a set of human qualities that reflect his psychological, 

physiological, medical, professional and other characteristics, which together form the idea of the subject at 

different stages of his professional development and implementation. The characteristics of methods of self-

education and self-improvement of athletes of combat horting and control in the process of educational work 

with students are given. 

Key words: spiritual factors, combat horting, health components, pedagogical control, well-being of athletes, 

healthy lifestyle.  
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