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ОЦІНКА УЯВЛЕННЯ УЧНІВ ПРО СУТНІСТЬ  

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

І ПСИХОФІЗИЧНІ ТА ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ  
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Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, президент Національної федерації 

бойового хортингу України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 

Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу,  

майор десантно-штурмових військ Збройних Сил України, учасник бойових дій; 
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суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу. 
 

Анотація. У даній науковій статті характеризовано методи оцінювання уявлення учнів про 

сутність військово-патріотичного виховання і психофізичні та виховні можливості бойового 

хортингу, а також шкільний предмет “Захист України” як основну форму військово-патріотичного 

виховання спортсменів бойового хортингу старшого шкільного віку, зародження принципів 

нацонально-патріотичного виховання в колективі бойового хортингу, філософії національного 

професійно-прикладного виду спорту України бойового хортингу. Рівні вихованості досліджуваної 

якості діагностувалися за допомогою когнітивного, емоційно-ціннісного і діяльнісно-практичного 

критеріїв та відповідних їм таких показників: уявлення про сутність військово-патріотичного 

виховання та психофізичні й виховні можливості бойового хортингу; розуміння цілей та змісту 

занять бойовим хортингом; знання про способи досягнення поставлених цілей, концентрування уваги 

та власних фізичних і душевних силах (когнітивний критерій); прагнення долати зовнішні й внутрішні 

перешкоди засобами бойового хортингу; стремління до успіху в оволодінні бойовим хортингом; 

бажання виявляти військово-патріотичну вихованість під час спортивно-масових заходів з бойового 

хортингу (емоційно-ціннісний критерій); уміння завершувати розпочату справу; вправність у 

вирішенні поставлених завдань під час занять бойовим хортингом; здатність виявляти військово-

патріотичну вихованість у вчинках та на заняттях з бойового хортингу (діяльнісно-практичний 

критерій). Досвід викладання підказує: для того щоб сформувати у кожного учня інтерес до 

матеріалу, який вивчається, мало правильно викласти його по суті. Необхідний високий емоційний 

рівень уроку. Великі можливості викладачу предмета “Захист України” надають література, 

мистецтво та гурткові заняття з бойового хортингу в закладі освіти. Для визначення ефективності 

впроваджених експериментальних методик та програм військово-патріотичного виховання школярів 

засобами бойового хортингу нами застосовувалася порівняльна діагностика рівнів військово-

патріотичної вихованості за кожним критерієм у школярів експериментальних і контрольних груп. 

Ключові слова: оцінка уявлення учнів, сутність військово-патріотичного виховання, бойовий 

хортинг, психофізичні можливості, готовність до захисту України, військова служба. 
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Актуальність наукового дослідження. Формування в юнаків морально-психологічної 

стійкості, зміцнення їх здоров’я, розвиток сили та витривалості, набуття прикладних умінь і 

навичок, які сприятимуть оволодінню ними після призову до Збройних Сил України програм 

загальновійськової підготовки – усі ці завдання вимагають подальшої інтенсифікації 

навчального процесу [1–11; 19–32]. Це досягається насамперед введенням розділу “Прикладна 

фізична підготовка”, мета якого – вдосконалити фізичну підготовку учнів, розвивати у них 

якості, необхідні майбутньому воїну: силу, витривалість, швидкість, спритність. Вміння діяти 

під час подолання перешкод, володіння прийомами бойового хортингу – основні напрями 

формування морально-психологічної стійкості. 

Ці напрями вимагають від викладача більш уважного ставлення до своєї спеціальної 

фізичної підготовки, методики її викладання та здійснення навчально-методичного 

керівництва фізичною підготовкою юнаків до служби у Збройних Силах України. 

Виклад основного матеріалу. Велике значення для інтенсифікації діяльності закладу 

освіти має введення програми комплексних занять, які мають за мету закріпити й 

удосконалити вміння і навички учнів, їх практичні дії, розвивати кмітливість та ініціативу, 

підвищувати моральну і психологічну стійкість в умовах посилених фізичних навантажень. 

Проведення цих занять у формі ігор на місцевості, естафет, змагань вимагає від викладача 

високого професійного рівня та вмілого планування навчального процесу [12]. 

Розділ програми “Психологічна підготовка” розкриває суть та структуру психологічної 

підготовки і готовності до військової служби, допомагає формувати якості, необхідні юнакам 

на початковому етапі військової діяльності, і вимагає від викладача спеціальної підготовки. 

Контрольні заняття на завершальному етапі навчання (під час навчально-польових зборів) 

сприяють підвищенню відповідальності викладача, який конкретизує зміст цих занять – 

залучає до проведення їх представників органів військового управління, освіти, цивільної 

оборони тощо. 

Велике значення на заключному етапі захисту України мають навчально-польові збори в 

оборонно-спортивному оздоровчому таборі. Підготовка до них, вміле планування, постійне 

вдосконалення навчально-матеріальної бази, участь в їх роботі інших організацій – основні 

напрями інтенсифікації навчального процесу з допризовної підготовки. 

Таким чином, планування навчального процесу з предмета “Захист України” повинно бути 

спрямоване на: 

раціональну організацію навчального процесу та забезпечення навчально-виховних 

завдань; 

завчасну і ретельну підготовку кожного заняття та його високу військову спрямованість; 

забезпечення зв’язку з педагогічним колективом і досягнення високого рівня 

міжпредметних зв’язків; 

своєчасну та об’єктивну оцінку успішності кожного учня. 

Це досягається завдяки високій професійній кваліфікації викладача предмета “Захист 

України”, його активної участі в плануванні свого навчального предмета та неухильним 

виконанням усіх запланованих заходів. 

Від вдалого планування викладача залежить ступінь досягнення мети всього курсу 

предмета “Захист України”. В своєму плануванні викладач ставить перед собою і перед 

учнями мету на кожному занятті. До його плануючих документів належать три основні: 

щотижневий план; 

розклад занять; 

план-конспекти. 

Під час складання кожного із них необхідно враховувати різні компоненти. Наприклад під 

час складання потижневого плану, навіть пору року, щоб не вийшло так що учні взимку по 

запланованому документу будуть відпрацьовувати способи пересування солдата на полі бою, 

або відпрацьовувати форсування водної перешкоди [13–18]. Під час складання планів-

конспектів необхідно продумувати навчальний матеріал і знаходити цікавий спосіб донесення 

його до учнів, знаходити цікаві міжпредметні зв’язки, складати цікаву мотивацію, адже 
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відомо, що для досягнення бажаного результату у вивченні тієї чи іншої теми, необхідно 

зацікавити учнів, щоб їм було цікаво вивчати цей розділ. 

На викладача предмета “Захист України” покладені дуже великі цілі. які досягаються 

завдяки глибоко продуманому плануванню; постійному вдосконаленню методичної 

майстерності викладача; систематичному контролю за ходом занять; вивченню і 

впровадженню в практику навчання та виховання кращого досвіду; безперервного 

вдосконалення навчально-матеріальної бази; ефективного використання в навчанні різних 

технічних засобів. Однією з головних вимог до керівництва допризовною підготовкою у 

закладі загальної середньої освіти є глибоко продумане планування навчально-виховного 

процесу. 

Порівняльний аналіз результатів дослідження військово-патріотичного виховання 

школярів засобами бойового хортингу 

Перевірка ефективності військово-патріотичного виховання школярів засобами бойового 

хортингу проводилася шляхом порівняння результатів експериментальних і контрольних 

груп, отриманих під час проведення рухливих ігор з елементами бойового хортингу, 

змагальної діяльності та спортивно-масової роботи (заняття з бойового хортингу у процесі 

позакласної роботи, змагання з бойового хортингу, Національна дитячо-юнацька військово-

спортивна гра “Хортинг-Патріот”, фізкультурно-оздоровче свято до Дня фізичної культури та 

спорту, проведення фізкультурних хвилинок з елементами бойового хортингу та інші 

навчально-виховні форми) [33–48]. Визначалися рівні військово-патріотичної вихованості у 

школярів на початку, в середині та наприкінці експерименту, що проводився за 

експериментальною методикою й розробленою програмою з бойового хортингу під час уроків 

фізичної культури, секційних занять та спортивно-масових заходів. 

Експериментальною базою дослідження стали: Київська загальноосвітня школа І–

ІІІ ступенів № 245, Житомирська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 14, Ужгородська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

Бердянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 Запорозької області, Львівська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 44 імені Т. Г. Шевченка, Первомайська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 9 Миколаївської області, Одеська загальноосвітня 

школа № 5 І–ІІІ ступенів, Черкаська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 26. На різних 

етапах експериментом було охоплено 256 учнів, 26 учителів, тренерів, вихователів та інших 

педагогічних працівників. До експериментальної групи увійшли 126 школярів Київської, 

Житомирської, Ужгородської, Бердянської загальноосвітніх шкіл; до контрольної групи – 

130 учнів Львівської, Первомайської, Одеської, Черкаської загальноосвітніх шкіл. 

Рівні вихованості досліджуваної якості діагностувалися за допомогою когнітивного, 

емоційно-ціннісного і діяльнісно-практичного критеріїв та відповідних їм таких показників: 

уявлення про сутність військово-патріотичного виховання та психофізичні й виховні 

можливості бойового хортингу; розуміння цілей та змісту занять бойовим хортингом; знання 

про способи досягнення поставлених цілей, концентрування уваги та власних фізичних і 

душевних силах (когнітивний критерій); прагнення долати зовнішні й внутрішні перешкоди 

засобами бойового хортингу; стремління до успіху в оволодінні бойовим хортингом; бажання 

виявляти військово-патріотичну вихованість під час спортивно-масових заходів з бойового 

хортингу (емоційно-ціннісний критерій); уміння завершувати розпочату справу; вправність у 

вирішенні поставлених завдань під час занять бойовим хортингом; здатність виявляти 

військово-патріотичну вихованість у вчинках та на заняттях з бойового хортингу (діяльнісно-

практичний критерій). 

Для визначення ефективності впроваджених експериментальних методик та програм 

військово-патріотичного виховання школярів засобами бойового хортингу нами 

застосовувалася порівняльна діагностика рівнів військово-патріотичної вихованості за 

кожним критерієм у школярів експериментальних і контрольних груп [49–62]. Співпраця з 

учителями фізичної культури, тренерами спортивних секцій, гуртків, вихователями, 

учителями старших класів, батьками та результати письмового й усного опитування учнів 
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дали змогу на початку, в середині та наприкінці формувального етапу експерименту визначити 

уявлення учнів про сутність військово-патріотичного виховання та відповідні психофізичні й 

виховні можливості бойового хортингу. 

Як свідчать дані таблиці 1, на початку формувального етапу експерименту рівні 

сформованості когнітивного критерію за показником “уявлення про сутність військово-

патріотичного виховання та психофізичні й виховні можливості бойового хортингу” у 

школярів експериментальних і контрольних груп загалом були рівнозначними. 

Відмічалося лише незначне переважання кількості учнів контрольних груп, а саме: високий 

рівень уявлення про сутність військово-патріотичного виховання та психофізичні й виховні 

можливості бойового хортингу мали 9,5 % учнів в експериментальних групах, у контрольних 

– 9,2 %, відповідно, середній рівень – 39,7 % і 41,5 % та низький – 50,8 % і 49,2 % школярів; 

за допомогою критерію Пірсона виявлено відсутність вірогідних відмінностей між 

контрольними та експериментальними групами. 

Спостерігалася позитивна динаміка сформованості у школярів уявлення про сутність 

військово-патріотичного виховання та психофізичні й виховні можливості бойового хортингу 

в середині формувального етапу експерименту, кращі показники уже мали школярі 

експериментальних груп [63–78]. Зокрема, високий рівень уявлення про сутність військово-

патріотичного виховання та психофізичні й виховні можливості бойового хортингу в 

експериментальних групах зріс, а в контрольних залишився практично таким же, а саме: 

15,9 % – в експериментальних групах і 10,8 % учнів у контрольних, середній рівень також зріс, 

відповідно – 54,0 % і 43,1 %, а низький зменшився в учнів експериментальних груп до 30,2 % 

і до 46,2 % в контрольних. 
 

Таблиця 1 
 

Рівні військово-патріотичної вихованості засобами бойового хортингу 

у школярів за когнітивним критерієм 

(уявлення про сутність військово-патріотичного виховання 

та психофізичні й виховні можливості бойового хортингу) 
 

Етапи експерименту Групи 
Рівні (%) 

Високий Середній Низький 

Констатувальний етап 
ЕГ 9,5 39,7 50,8 

КГ 9,2 41,5 49,2 

Проміжний зріз 
ЕГ 15,9 54,0 30,2 

КГ 10,8 43,1 46,2 

Контрольний зріз 
ЕГ 28,6 47,6 23,8 

КГ 13,1 45,4 41,5 
 

З математичних даних видно, що порівняно з початком експерименту динаміка в 

експериментальних групах виражалася зростанням кількості школярів з високим і середнім 

рівнями відповідно на 6,4 % і 14,3 % і зменшенням з низьким рівнем на 20,6 % [79–92]. У 

контрольних групах також відбулося зростання кількості школярів із високим та середнім 

рівнем, але лише на 1,6 % і 1,6 % відповідно. Ці показники свідчать, що спортивно-масова й 

виховна робота в контрольних групах була недостатньо продуктивною. 

Також з таблиці 17 зрозуміло, що наприкінці формувального етапу експерименту уявлення 

про сутність військово-патріотичного виховання та психофізичні й виховні можливості 

бойового хортингу в експериментальних групах значно зросло. Зокрема, високий рівень мали 

28,6 % респондентів, середній – 47,6 % і низький – 23,8 %. Порівняно з початком 

експерименту, в експериментальних групах кількість респондентів з високим рівнем уявлення 

про сутність військово-патріотичного виховання та психофізичні й виховні можливості 

бойового хортингу зросла, а саме: на 19,1 %, із середнім – на 7,9 %, а з низьким рівнем 

зменшилася на 27,0 %. 
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У контрольних групах змін практично не відбулося, хоча помітною була мінімальна 

позитивна динаміка, але значно менша й недостовірна [93–99]. Отже, позитивні зміни в 

уявленні про сутність військово-патріотичного виховання психофізичні й виховні можливості 

бойового хортингу в експериментальних групах були досягнуті завдяки впровадженню 

відповідних теоретичних та практичних спортивно-масових занять, проведенню 

індивідуальних бесід із респондентами та їхніми батьками, організації і проведенню рухливих 

ігор, змагань з бойового хортингу та іншої навчально-виховної роботи. 

Висновки. Відповідно до аналізу результатів дослідження можна зазначити, що у статті 

проаналізовано рівень військово-патріотичної вихованості спортсменів бойового хортингу та 

соціально-біологічні основи виду спорту, адже у процесі виховання фізичної культури і основ 

військової справи учнів засобами бойового хортингу необхідно самостійно слідкувати за 

станом здоров’я, використовуючи медико-фізіологічні чинники самоконтролю за фізичним і 

психологічним навантаженням.  

Таким чином, у даному науковому дослідженні характеризовано методи оцінювання 

уявлення учнів про сутність військово-патріотичного виховання і психофізичні та виховні 

можливості бойового хортингу, а також шкільний предмет “Захист України” як основну 

форму військово-патріотичного виховання спортсменів бойового хортингу старшого 

шкільного віку, зародження принципів нацонально-патріотичного виховання в колективі 

бойового хортингу, філософії національного професійно-прикладного виду спорту України 

бойового хортингу.  

Рівні вихованості досліджуваної якості діагностувалися за допомогою когнітивного, 

емоційно-ціннісного і діяльнісно-практичного критеріїв та відповідних їм таких показників: 

уявлення про сутність військово-патріотичного виховання та психофізичні й виховні 

можливості бойового хортингу; розуміння цілей та змісту занять бойовим хортингом; знання 

про способи досягнення поставлених цілей, концентрування уваги та власних фізичних і 

душевних силах (когнітивний критерій); прагнення долати зовнішні й внутрішні перешкоди 

засобами бойового хортингу; стремління до успіху в оволодінні бойовим хортингом; бажання 

виявляти військово-патріотичну вихованість під час спортивно-масових заходів з бойового 

хортингу (емоційно-ціннісний критерій); уміння завершувати розпочату справу; вправність у 

вирішенні поставлених завдань під час занять бойовим хортингом; здатність виявляти 

військово-патріотичну вихованість у вчинках та на заняттях з бойового хортингу (діяльнісно-

практичний критерій). Досвід викладання підказує: для того щоб сформувати у кожного учня 

інтерес до матеріалу, який вивчається, мало правильно викласти його по суті.  

Необхідний високий емоційний рівень уроку. Великі можливості викладачу предмета 

“Захист України” надають література, мистецтво та гурткові заняття з бойового хортингу в 

закладі освіти. Для визначення ефективності впроваджених експериментальних методик та 

програм військово-патріотичного виховання школярів засобами бойового хортингу нами 

застосовувалася порівняльна діагностика рівнів військово-патріотичної вихованості за 

кожним критерієм у школярів експериментальних і контрольних груп. 

Велику увагу під час виконання спортсменами бойового хортингу прийомів сутички і 

фізичних вправ слід приділяти поставі й диханню.  

Адже від правильного положення тіла, своєчасного вдиху і видиху залежить не тільки 

оздоровчий ефект, а й успішне засвоєння техніко-тактичних дій всього арсеналу бойового 

хортингу.  

Паралельно з освітніми під час проведення занять з бойового хортингу тренер висуває і 

розв'язує оздоровчі завдання.  

Для цього він здійснює комплекс заходів, що забезпечують сприятливий вплив 

виконуваних на занятті фізичних вправ на організм учнів.  

Щодо цього велике значення має: правильне дозування фізичних навантажень; належні 

гігієнічні умови проведення занять; організація занять у природних умовах; загартовувальні 

процедури; дотримання вимог до тренувальної форми спортсменів та стану обладнання. 
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Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над вдосконаленням методів 

оцінювання уявлення учнів про сутність військово-патріотичного виховання і психофізичні та 

виховні можливості бойового хортингу в констатувальному, формувальному та контрольному 

експериментах буде конкретизована в результатах дослідження, які будуть опубліковані у 

фахових виданнях. 
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Vozniuk M. G., Yeromenko E. A., Baburnych S. A. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine 
 

Assessment of students' understanding of the essence of military-patriotic 

education and psychophysical and educational capabilities of combat 

horting 
 

Abstract. This scientific article characterizes the methods of assessing students' understanding of the essence of 

military-patriotic education and psychophysical and educational capabilities of combat horting, as well as the 
school subject "Defense of Ukraine" as the main form of military-patriotic education of combat school horting 

athletes of senior school age. education in the team of combat horting, philosophy of the national professional and 
applied sport of Ukraine combat horting. Levels of education of the studied quality were diagnosed with the help of 

cognitive, emotional-value and activity-practical criteria and corresponding indicators: the idea of the essence of 

military-patriotic education and psychophysical and educational capabilities of combat horting; understanding the 
goals and content of combat horting; knowledge of ways to achieve goals, concentration and their own physical 

and mental strength (cognitive criterion); the desire to overcome external and internal obstacles by means of combat 

horting; striving for success in mastering combat horting; desire to show military-patriotic upbringing during 
sports and mass events in combat horting (emotional and value criterion); ability to complete the initiated case; 

skill in solving tasks during combat horting; ability to show military-patriotic upbringing in actions and classes in 
combat horting (activity-practical criterion). Teaching experience suggests that in order to form in each student an 

interest in the material being studied, it was not necessary to present it in essence. A high emotional level of the 

lesson is required. Literature, art and group classes in combat horting in an educational institution provide great 
opportunities for a teacher of the subject "Defense of Ukraine". To determine the effectiveness of the implemented 

experimental methods and programs of military-patriotic education of schoolchildren by means of combat horting, 
we used a comparative diagnosis of the levels of military-patriotic education according to each criterion in students 

of experimental and control groups. 
 

Key words: assessment of students' performance, essence of military-patriotic education, combat horting, 

psychophysical capabilities, readiness to defend Ukraine, military service.
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