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УДК 796.817:159.947-027.556.817 

Єрьоменко Едуард 
Університет ДФС України, м. Ірпінь 

 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ І СТУДЕНТІВ 
 

Анотація. У статті розкрито зміст і мету виховання патріотизму школярів і студентів, 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 і студентів 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 та студентів 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. 

Ключові слова: бойовий хортинг, військово-патріотичне виховання, патріотизм, виховання, фізична 

культура, основи здоров’я, школярі, вища педагогічна освіта, студенти, майбутні захисники України, 

принципи виховання, виховні завдання, спорт, інтернаціоналізм, національний вид спорту, фізична 

підготовка, українська нація, воля до перемоги. 
 

Актуальність наукового дослідження. Програми військово-патріотичного виховання 

школярів і студентів засобами бойового хортингу впроваджуються Національною федерацією 

бойового хортингу України з метою виховання в учнів патріотичних почуттів. Програма містить 

наступні заходи: вивчення військової історії та традицій України, знання дат військової слави, 

бойових і трудових подвигів жителів області в роки різних війни; збереження військових 

традицій, зв'язку поколінь захисників Батьківщини, організація зустрічей учнів з ветеранами 

війни та праці, учасниками локальних військових конфліктів та антитерористичних операцій; 

формування позитивного образу Збройних Сил України, готовності до виконання військового 

обов'язку. У результаті даної діяльності федерація України і держава, у цілому, мають надійних 

синів України, майбутніх її захисників [28–37]. 

Виклад основного матеріалу. У системі бойового хортингу впроваджені програми 

фізичного виховання та утвердження здорового способу життя учнівської та студентської 

молоді. 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; 

формування знань і навичок фізичної культури в житті учня; 

забезпечення повноцінного фізичного розвитку спортсменів бойового хортингу; 

фізичне, духовне та психічне загартування; 

формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, 

профілактика захворювань; 

створення умов для активного відпочинку спортсменів бойового хортингу. 

Фiзичне виховання в системі бойового хортингу – це розвиток i змiцнення здоров’я 

спортсменів бойового хортингу, їх фiзичних задаткiв та здiбностей, утвердження активного, 

здорового способу життя, вироблення вмiнь самостiйно використовувати форми i методи 

фiзичної культури в процесi власної життєдiяльностi. Даний напрям виховання включає 

пропаганду здорового способу життя i конкретну дiяльнiсть, спрямовану на фiзичне 
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вдосконалення та фiзичне загартування спортсменів бойового хортингу. У сучасних умовах 

надто важливими є робота з спортсменами бойового хортингу щодо роз’яснення шкiдливостi 

вживання алкогольних напоїв i наркотичних речовин, тютюнових виробів, проведення 

профiлактичних заходiв щодо попередження рiзноманiтних захворювань. Фізичне здоров’я тісно 

пов’язане з психічним станом людини. Фізичне, духовне та психічне загартування відбувається 

паралельно. З цією метою в навчальних закладах працює також психологічна служба [1–11; 27]. 

Фiзичне виховання спортсменів бойового хортингу здійснюється на заняттях з фiзичної 

культури, через участь юнакiв i дiвчат у роботi спортивних секцiй, клубiв, під час спортивних 

змагань, туристичних походів. Організовує та проводить роботу в даному напрямі система 

спортивних клубів Національної федерації бойового хортингу України. 

Кожен із напрямів виховної роботи спрямований на досягнення мети, вирішення конкретних 

завдань i передбачає використання вiдповiдних форм та методів роботи. Постійна єдність, 

взаємодоповнюваність усіх напрямів виховання спортсменів бойового хортингу є важливою 

умовою результативності виховної роботи в цілому. Формування свiтоглядної культури 

передбачає збагачення i розвиток свiтогляду спортсменів бойового хортингу як системи знань i 

переконань щодо навколишнього свiту та свого мiсця у ньому, кристалiзацiю життєвих 

принципiв особистiсного буття, вироблення вмiння вiдстоювати їх на практицi, виховання 

толерантностi, поваги до людей, якi мають iншi свiтогляднi цiнностi [12–16; 26]. 

Провідне значення у формуванні свiтоглядної культури спортсменів бойового хортингу має 

належним чином органiзований тренувальний і навчальний процес, насамперед з дисциплін 

гуманiтарної підготовки: філософії, історії України, релiгiєзнавства, соцiологiї, психології та 

педагогіки, культурологiї, економiчної теорiї, полiтологiї, а також дисциплiн циклу природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки фундаментального та професійного циклу: 

політичної економії, історії економіки та економічної думки, економічної історії, менеджменту, 

маркетингу тощо. Важливе значення має також залучення спортсменів бойового хортингу до 

активного суспiльного життя, виконання ними громадських доручень, особиста iнiцiатива i 

участь у пiдготовцi та проведеннi фізкультурно-спортивних, культурно-масових i громадсько-

полiтичних заходiв. 

Процес формування свiтоглядної культури здійснюється на плюралiстичнiй основi й 

передбачає вiльне свiтоглядне самовизначення кожного спортсмена бойового хортингу. 

Зміст, форми і методи національно-патріотичного виховання спортсменів бойового 

хортингу 

Весь освітній процес у системі бойового хортингу має бути насичений різними аспектами 

національно-патріотичного виховання. Проте особлива роль тут належить знанням соціально-

гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, природознавству, суспільствознавству, 

літературі, а також громадянській освіті. 

Ефективність національно-патріотичного виховання в системі бойового хортингу значною 

мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед 

методів і форм національно-патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним 

методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук 

істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості [17; 22]. 

До таких методів належать: соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, 

соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, 

мозкові атаки, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-

драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, 

стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво лідером і 

культивування його авторитету, використання засобів масової комунікації, методики 

колективних творчих справ, традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки [22–25]. 

Крім названих можна застосовувати також традиційні методи: бесіди, диспути, лекції, семінари, 

різні форми роботи з книгою, періодичною пресою, самостійне рецензування тощо. А саме: 

бесіди – «Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України», 

«Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її Прапор і Гімн», «Наша Вітчизна 

– Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки», «Що таке воля», 

«Сім'я, рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України»; 

огляди періодичної преси – «Що, де, коли?», «За текстами газет», «Цікаві хвилинки», «Пульс 

планети»; 

огляд телепередач патріотичного напряму; 
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засоби, які виховують любов до української мови – «Свято рідної мови», «Мужай прекрасна 

наша мово», «Шевченківське слово», «Літературні вечорниці», «Тиждень української мови» – 

конкурс на кращий мовний плакат, конкурс декламаторів, конкурс на кращу розповідь 

української народної казки, вечір українських загадок, прислів’їв, приказок, повір’їв, легенд, 

народних прикмет; звернення до методики вивчення мови із зупинками на освоєнні лексики, 

фразеології, етимології; зустрічі з письменниками, поетами; філологічні мікроекспедиції – 

записати назви окремих предметів давнини, зібрати прислів’я, приказки, загадки, поширені в 

даній місцевості з наступним обговоренням їх в класі, або на засіданнях гуртка; мовні екскурсії, 

завдання яких виявити неграмотні, неоковирні вислови в об’явах, рекламах, вивісках, тощо; 

стенди «Як ми говоримо»; 

форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу – історичне краєзнавство: 

відвідання місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів та матеріальних 

пам’яток, замальовування чи фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, 

макетів, щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочна подорож «Україно 

ти моя прекрасна», складання історії свого роду, участь в роботі гуртків, етнографічного та 

фольклорного ансамблів, оформлення кімнат народознавства, святкування Дня Конституції, Дня 

незалежності України; 

форми роботи військово-патріотичного виховання: патріотичні клуби, участь у грі «Хортинг-

Патріот», участь у Пласті, юний рятівник, фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня 

перемоги, Дня збройних сил України, Дня призовника, захисника Вітчизни, Дня пам’яті Героїв 

Крут; змагання з бойового та військово-прикладного хортингу, літні військово-спортивні табори, 

участь у військово-спортивних іграх, участь у фізкультурно-оздоровчому патріотичному 

комплексі «Козацький гарт»; інтелектуальні вікторини «Гордимося подвигами предків»; 

архівно-пошукова робота, екскурсії до музеїв, зустрічі з ветеранами війни та учасниками 

бойових дій, родичами загиблих захисників Батьківщини, випуск плакатів, буклетів, газет за 

матеріалами пошукової діяльності; 

участь у «Вахтах пам’яті», акціях «Збережемо пам’ять про подвиг», «Ветеран мого двору», 

«Школа – госпіталь», «Солдатські вдови»; 

вивчення факультативних курсів за вибором «Історія української культури», «Видатні 

військові України», «Історія дипломатії», «Велика Вітчизняна війна як складова Другої світової 

війни», «Ми – громадяни», «Практичне право», обов'язкових предметів «Людина і світ», 

«Людина і суспільство»; 

проведення семінарів, конференцій, круглих столів: «Партизанський рух в Україні у спогадах 

учасників, мовою документів, нових досліджень», «У пам’яті світ врятований», «Утверджувати 

ідеали культури миру – служити миру», «Діячі руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної 

війни»; 

уроки пам’яті, уроки мужності: «Їх славні імена в літописі захисту України», «Зростаємо 

громадянами-патріотами землі, що Україною зветься», «Наша вулиця носить ім’я героя війни», 

«Діти, молодь у підпіллі в роки минулої війни», «Бойові нагороди воїнів, полководців, які 

визволяли Україну від нацистів», «Імена фронтовиків на обеліску братської могили у моєму 

населеному пункті»; 

виховання бережного ставлення до природи – створення учнівських проектів «Наукові знання 

про природу», «Очевидне – неймовірне», «Дивосвіт»; виробів учнів з природних матеріалів, 

проведення конкурсів на кращий плакат «Бережи довкілля», операцій «Мурашник», «Блакитні 

водойми», «Шпачки прилетіли», «Лелеки», «Посаджу я деревце», «Наші джерела»; екологічні 

екскурсії, олімпіади, свята, конкурси, штаби охорони природи, пошукова діяльність; 

засоби виховання правосвідомості – вивчення Конституції України, клуби юних юристів, 

дипломатів, загони рятівників, шкільні штаби порядку, зустріч з депутатами, працівниками 

правоохоронних органів, дискусії: «Чи варто завжди дотримуватись букви закону?», «Що 

значить бути патріотом?», «Свобода чи вседозволеність?», теоретичні конференції: «Україна 

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава», «Суть громадянського 

суспільства», захист рефератів: «Найважливіші функції Української держави», «Проблеми та 

спрямованість нашої економіки», «Свобода та особиста недоторканість громадян»; 

виховання засобами праці – соціально-проектна діяльність, підприємництво, кооперативи, 

бізнес-клуби, табори праці і відпочинку, фермерські господарства, аукціони, ярмарки, 

індивідуальна трудова діяльність, розширення зеленої зони біля навчального закладу, 
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впорядкування та догляд за подвір’ям, проведення операцій «Турбота», «Милосердя», «Біля 

мого будинку» тощо [18–20]. 

Забезпечення реалізації програми національно-патріотичного виховання спортсменів 

бойового хортингу 

Класно-урочна діяльність: 

уроки-практикуми; 

ігрові форми навчання та виховання; 

інтегровані уроки; 

колективне взаємонавчання. 

Позаурочна діяльність: 

історичні декади; 

проведення свят, заходів, спортивних змагань, творчих конкурсів; 

вікторини, олімпіади, конференції; 

пізнавальні класні години. 

Творчо-пошукова діяльність: 

організація роботи шкільного музею, екскурсійна робота; 

навчальні та виховні проекти, соціальне проектування, пошуково-дослідницька діяльність; 

творчі роботи; 

театралізація. 

Діагностична діяльність: 

анкетування учнів; 

визначення рівня вихованості; 

діагностика рівня розвитку пізнавальних інтересів спортсменів бойового хортингу; 

опис і фіксація даних на паперових та електронних носіях; 

аналіз анкет, опитувальників, проведених заходів тощо; 

порівняння і зіставлення з очікуваним результатом проекту, з уже досягнутими показниками. 

Вивчення передового педагогічного досвіду: 

участь у семінарах, засіданнях методичних об'єднань, заходів з виховної роботи; 

вивчення виховних програм і проектів з патріотичного виховання спортсменів бойового 

хортингу; 

вивчення публікацій ЗМІ з патріотичного виховання учнів бойового хортингу. 

Взаємодія з громадськими організаціями: 

проведення заходів патріотичної спрямованості спільно з громадськими організаціями, 

міськими бібліотеками, радою ветеранів, спілками тощо; 

участь у конкурсах патріотичної спрямованості, що проводяться громадськими організаціями 

міста, області. 

Пріоритетні напрями національно-патріотичного виховання в системі бойового 

хортингу: 

1) духовно-моральний напрям – «Я – патріот»;  

2) культурно-історичний напрям – «Мала Батьківщина»;  

3) громадянсько-правовий напрям – «Я – громадянин»; 

4) військово-патріотичний напрям – «Дні військової слави»;  

5) спортивно-патріотичний – участь у спортивних змаганнях; 

6) культурно-патріотичний – участь у художній самодіяльності. 

Духовно-моральний напрям включає в себе: 

формування морально стійкої цільної особистості, яка має такі моральні якості, як 

сумлінність, чесність, колективізм, прагнення дотримуватися правил поведінки, повагу до 

старшого покоління, мужність, любов до Батьківщини та свого народу; 

виховання поваги до сім'ї, батьків, сімейних традицій; 

формування позитивного ставлення до здорового способу життя, виховання активної 

життєвої позиції щодо власного здоров'я, неприйняття асоціальних явищ, котрі підривають 

фізичне і духовне здоров'я нації. 

Культурно-історичний напрям передбачає: 

виховання в учнів любові до своєї малої батьківщини, рідного краю; 

залучення учнів до роботи по збереженню культурних та історичних пам'яток бойової та 

трудової слави; 
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формування почуття національної гордості, національної самосвідомості, здатності жити 

поряд з людьми інших культур, мов і релігій. 

Цивільно-правовий напрям орієнтований на: 

вивчення державної системи України, її Конституції, Гімну, державної символіки, прав і 

обов'язків громадянина України; 

формування глибокого розуміння громадянського обов'язку, ціннісного ставлення до 

національних інтересів України, її суверенітету, незалежності та цілісності; 

формування культури правових відносин, прагнення до дотримання законодавчих норм; 

розвиток дієвого самоврядування у секції бойового хортингу та навчальному закладі. 

Військово-патріотичний напрям включає в себе: 

вивчення військової історії та традицій України, знання дат військової слави, бойових і 

трудових подвигів жителів області в роки різних війни; 

збереження військових традицій, зв'язку поколінь захисників Батьківщини, організація 

зустрічей учнів з ветеранами війни та праці, учасниками локальних військових конфліктів та 

антитерористичних операцій; 

формування позитивного образу Збройних Сил України, готовності до виконання військового 

обов'язку [38–44]. 

Спортивно-патріотичний напрям. Направлений на розвиток морально-вольових якостей, 

виховання витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості в процесі занять фізичною 

культурою і спортом, формування досвіду служіння Вітчизні і готовності до захисту 

Батьківщини. 

Культурно-патріотичний напрям. Направлений на розвиток творчих здібностей учнів 

бойового хортингу через залучення їх до музичного фольклору, усної народної творчості, 

народних свят, знайомство зі звичаями і традиціями українського народу. 

Висновки. Таким чином, У статті розкрито зміст і мету виховання патріотизму школярів і 

студентів, 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 і студентів 

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. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці науково-методичного 

забезпечення навчально-тренувального процесу з бойового хортингу щодо участі спортсменів у 

військово-спортивних іграх та масових державних заходах військово-патріотичного 

спрямування. 
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Yeromenko Eduard 
Combat horting as an effective means of military-patriotic education of schoolchildren and 

students 
Abstract. The article reveals the content and purpose of educating patriotism of schoolchildren and students, 

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 and students 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 children and students 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, is described. 

Key words: combat horting, military-patriotic education, patriotism, education, physical culture, basics of 

health, schoolchildren, higher pedagogical education, students, future defenders of Ukraine, principles of 

education, educational tasks, sports, internationalism, national sport, physical preparation, the Ukrainian nation, 

the will to win. 
 

Ерёменко Эдуард 
Боевой хортинг как эффективное средство военно-патриотического воспитания школьников и 

студентов 

Аннотация. В статье раскрыто содержание и цели воспитания патриотизма школьников и 

студентов, в частности, спортсменов боевого хортинга в соответствии с современными условиями 

развития общества. Сформулированы фундаментальные дефиниции, определены основные принципы 

военно-патриотического воспитания, их взаимообусловленность и системность, приоритетные 

направления реализации. Понятие патриотизма рассмотрено как интегральная ценность и духовно-

нравственное качество личности спортсмена боевого хортинга. Установлены средства теоретической 

и методической разработанности проблемы и обоснована необходимость совершенствования системы 

воспитания школьников и студентов в контексте Концепции национально-патриотического воспитания 

молодежи. Доказана возможность внедрения в учебно-воспитательный процесс по боевому хортингу 

методической системы, которая способствует сознательному усвоению будущими защитниками 

Украины национально-патриотических ценностей. В нравственном воспитании объединены принципы и 

нормы общечеловеческой морали и национальной нравственной ценности. Военно-патриотическое 

воспитание связано с правовым воспитанием. Соединяясь, они обеспечивают формирование культуры 

человеческого поведения. освещается проблема воспитания патриотических чувств у детей школьного 

возраста и студентов в процессе ознакомления их с боевым хортингом. В статье раскрыта сущность 

понятий патриотизма, патриотических чувств как отражение сознательного бережного отношения 

граждан Украины любой национальности к государству, родному краю, в котором проживаешь, 

которые понимаем как интегративное качество субъекта – спортсмена боевого хортинга, 

предусматривающее эмоционально-положительное отношение к себе как личности и к Родине, 

деятельностное ответственное, сознательное отношение к своему родному краю, стремление овладеть 

языком как главной ценностью своего народа, способность осознавать себя частью украинского народа. 

Описана структура патриотизма, который воспитывается средствами боевого хортинга. 

Ключевые слова: боевой хортинг, военно-патриотическое воспитание, патриотизм, воспитание, 

физическая культура, основы здоровья, школьники, высшее педагогическое образование, студенты, 

будущие защитники Украины, принципы воспитания, воспитательные задачи, спорт, интернационализм, 

национальный вид спорта, физическая подготовка, украинская нация, воля к победе. 
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