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ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

У СИСТЕМІ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
 

Анотація. У статті розкриваються соціально-психологічні основи виховання особистості в сучасних 

умовах. Закономірності формування особистості в умовах цілеспрямованої організації педагогічного 

процесу здійснювалися під час взаємодії тренерів, суддів і спортсменів бойового хортингу, які були 

об’єктами виховання. Тому в процесі виховної роботи зверталася увага на формування морально-вольової 

сфери, свідомості, переконань, способів поведінки, в яких проявлялося ставлення до навчально-

тренувальної діяльності. Розкриття навчально-тренувальної діяльності в сучасних умовах сприяло 

вивченню впливів на формування необхідних рис особистості. Застосування різних форм взаємодії у 

системі тренер – спортсмен бойового хортингу активізувало й сприяло зростанню виховувальних 

ініціатив у спортсменів бойового хортингу. Це проявлялося у визначенні й постановці виховних завдань 

самими учасниками тренувань. Цьому також сприяв особистісно зорієнтований підхід до виховної 

діяльності спортсменів бойового хортингу, який визначав діалогічний підхід до взаємодії учасників 

навчально-виховного процесу. 

Ключові слова: бойовий хортинг, особистість, виховання, діяльність, вихователь, психологія бойового 

хортингу, педагогіка, методика, модель, професійна підготовка, практична діяльність, процес, 

мотивація. 
 

Актуальність проблеми. Вивчення й аналіз літературних джерел [2; 4; 5] 

засвідчують, що виховання особистості є важливою формою і функцією суспільства. 

Тому національно-духовне відродження держави неможливе без переосмислення 

виховних складових формування нової людини як особистості. Отже, виховання 

особистості є головною внутрішньою сутністю виховної діяльності спортсменів 

бойового хортингу, що ґрунтується на трьох основних складових: навчально-

тренувальній діяльності, спілкуванні і взаєминах. Тобто однозначного підходу до 

виховання особистості спортсменів бойового хортингу сьогодні немає ні у вітчизняній 

науці, ні у практиці. В цих умовах дослідників цікавить вирішення таких завдань: 

можливість активного і цілеспрямованого формування особистості спортсмена бойового 

хортингу [1; 3; 10]. Тут найбільш чітко розрізняються погляди вчених на суть 

особистості, і перш за все, співвідношення соціального і біологічного в становленні 

особистості і її розвитку; закономірності й механізми формування моральної сфери 

особистості, можливості, умови і механізми активного впливу на цей процес; принципи і 

умови вивчення й організації системи впливів на процес формування особистості. 

В цьому плані особливе значення надається положенню психологічної науки про 

вікову періодизацію психічного розвитку і провідних типів діяльності; оптимальні 

форми і засоби організації виховного процесу, які забезпечують найбільш широкі 

можливості психологічних основ виховання особистості спортсменів бойового хортингу 

у сучасних умовах [17; 20; 21]. 

Мета статті – розкриття соціально-психологічних основ виховання як важливих форм 

становлення й розвитку особистості спортсменів бойового хортингу у сучасних умовах. 

Виклад результатів дослідження. Предметом соціально-психологічних основ 

виховання є вивчення закономірностей формування особистості спортсменів бойового 

хортингу в умовах цілеспрямованої організації педагогічного процесу, що здійснюється 

при взаємодії вихователів, тренерів і спортсменів бойового хортингу, які є не тільки 

об’єктами, але й суб’єктами виховання. Тому в процесі формування особистості 

спортсменів бойового хортингу необхідно звернути увагу на формування морально-

вольової сфери, моральної свідомості, уявлень, понять, принципів, переконань, 

моральних основ вчинків, почуттів, звичок і способів поведінки, в яких проявляється 
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ставлення до інших людей і суспільства в цілому [6; 7; 19]. Психологія виховання також 

визначає загальні закони формування підростаючої особистості, принципи, умови і 

специфіку організації виховного процесу на різних вікових етапах. Розкриття 

закономірностей соціально-психічної діяльності спортсменів бойового хортингу в 

умовах виховного впливу і психологічних основ їх самовиховання буде сприяти 

вивченню механізмів цих впливів на формування в них необхідних рис особистості. 

На даному етапі розвитку спортсменів бойового хортингу психолого-педагогічній 

діяльності виділяється перспективний конструктивний підхід до особистості в процесі 

виховання, згідно з яким слід створювати нові механізми виховання і моральної 

саморегуляції спортсменів бойового хортингу. У цьому плані перспективними є такі 

форми взаємодії у системі «вихователь-вихованець», які активізують закономірний 

процес зростання виховувальної ініціативи у спортсменів бойового хортингу, який 

проявляється у визначенні й постановці виховних завдань самими вихованцями, 

розширюючи рамки їхнього особистісного вдосконалення, зміцнюючи властиві їм 

ціннісні орієнтири. Ідеї особистісно орієнтованого виховання особливо актуальні в 

сучасний період [11; 12; 15]. Це пов’язано з тим, що особистісно зорієнтований підхід 

до виховання певною мірою ґрунтується на методологічних принципах західної 

гуманістичної психології: самоцінності особистості, глибокої поваги до особистості та 

емпатії до неї, з урахування її індивідуальності [1]. 

Особистісно орієнтоване виховання передбачає мету формування й розвитку в 

спортсменів бойового хортингу особистісних цінностей. Лише вони, завдяки своїм 

показникам, здатні виконувати функцію вищого критерію для орієнтації індивіда у світі 

й опори для особистісного самовизначення і самореалізації. Тому особистісно 

орієнтоване виховання спортсменів бойового хортингу є перспективним, оскільки воно 

виходить із самоцінності особистості, її духовності й суверенності. Його метою є 

формування людини як неповторної особистості, творця самої себе і своїх обставин. 

Відповідне технологічне забезпечення має ґрунтуватись на діалогічному підході, який 

визначає суб’єкт-суб’єктну взаємодію спортсменів бойового хортингу як учасників 

педагогічного процесу, їх самоактуалізацію і самоорієнтацію. За цих умов визначальним 

для особистості орієнтованого виховання має бути соціокультурний діалог у системі 

«педагог – спортсмен бойового хортингу» на основі її розуміння, прийняття і 

визнання [2]. 

У сучасних умовах створюються нові системи виховання спортсменів бойового 

хортингу, які водночас є національними й інтернаціональними, вони ґрунтуються на 

гуманістичних ідеях виховання, а її орієнтири узгоджуються з кращими надбаннями 

світової цивілізації, науки і спорту. Аналізуючи теорії виховання можна виділяти 

персоналістичні теорії або гуманістичні, ліберальні, недирективні, органічні, вільні, 

відкриті. Вони спираються не на свободу й автономність спортсмена бойового хортингу, 

а на усвідомлення і розвиток: потреб, бажань, нахилів, імпульсів тощо [13; 16]. Учні – 

спортсмени бойового хортингу самі опановують своє виховання використовуючи власні 

внутрішні потенції. Як бачимо, ці теорії приділяють багато уваги місцю й ролі вчителів і 

тренерів у педагогічному процесі, які покликані полегшити адаптацію учнів у 

спортивному середовищі, а також серед своїх однолітків. 

Традиційні, класичні, загальні та інші академічні теорії концентрують свою увагу на 

процесі передачі загальних знань через класичний зміст навчання, тренування і 

виховання, який не залежить від сьогоднішньої культури й сучасних соціальних 

структур. Ці концептуальні теорії мають на меті формування у спортсменів бойового 

хортингу загальної культури, критичного й відкритого мислення, здатності до 

адаптування в спортивній діяльності [26–35]. Через сувору дисципліну, працю, повагу до 

традицій академічні теорії спрямовані на прищеплення спортсменам демократичних 

цінностей й почуття громадянськості. Головне в цих теоріях – зміст тренування, що має 

об’єктивну цінність і не залежить від учителя, тренера та учня адже тренер, учитель 
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передає знання, а учні їх осмислюють [14]. Соціокогнітивні теорії спрямовані на розгляд 

положення про те, що соціальні й культурні чинники є основою формування психічного 

здоров’я учнів і тому вони стають основою теорії навчання, тренування й виховання 

спортсменів бойового хортингу. Сюди належать теорії, що включають педагогіку 

співробітництва й висувають фізичну культуру як провідний чинник фізичного 

виховання. Це свідчить, що проблема соціальної й культурної підготовки особистості 

спортсмена бойового хортингу, групи, спортивного колективу, відіграє провідну роль у 

трансформації фізичної культури і спорту в суспільстві.  

Технологічні теорії бойового хортингу в основному зосереджені на поліпшенні 

технологій методики й засобів тренувальної діяльності із застосуванням у процесі  

тренування в спортивних секціях дидактичного навчання, комунікативного матеріалу, а 

саме: комп’ютерів, телевізорів, магнітофонів, магнітоскопів, відеодисків, компактних 

дисків тощо. Інформатизоване навчальне  середовище дозволяє розглядати учням у 

процесі навчання і тренування проблеми взаємодії з комп’ютером та іншою технікою. 

Це сприяє активному творчому застосуванню молоддю різних підходів до розв’язання 

проблем фізичного виховання і спорту в складних сучасних умовах [8; 9; 18]. 

Складовою педагогічної науки є також народна педагогіка, яка сьогодні ставить 

більше запитань, аніж дає відповідей на них. Як наука про виховання, вона, крім опису 

традиційної педагогічної культури різних народів, має взаємовплив та взаємозв’язок з 

психологією й етнографією, фольклористикою й літературознавством, екологією й 

релігієзнавством, етикою й естетикою, антропологією й історією. І залежно від предмета 

дослідження, використовуючи методи цих наук, вона має розробити механізми передачі 

етнічної культури через загальноосвітні навчальні заклади [22; 24]. 

Говорячи про проблематику етнопедагогіки, можна констатувати, що її власна 

методологія й термінологія залишаються недостатньо розробленими. Дослідники 

спираються лише на зміст виховання як визначальний чинник і тим самим 

наближаються до метафізичних або ж академічних теорій. При цьому етнопедагогіка 

може допомогти загальній і частковій, теоретичній і прикладній педагогіці визначитися 

в хаосі ідей відродження, адже пропускаючи сьогоднішні педагогічні реалії крізь призму 

етнопедагогіки, не можна не побачити її значущості й плідності для вирішення 

актуальних завдань виховання під час занять бойовим хортингом. 

Важливим напрямом у сучасних підходах до вихованої роботи з бойового хортингу є 

орієнтація на вже існуючу педагогічну систему, найчастіше іноземного походження 

(виховання за Вальдорфською системою та за системою Монтессорі). Вона вписується в 

західні персоналістичні теорії (вільного, недирективного, ліберального виховання), але 

не в ті, що нині поширені на Заході. Ці системи мають на меті формування вільної, 

креативної особистості й передбачають програми, які відштовхуються винятково від 

актуального рівня розвитку спортсменів бойового хортингу та пов’язаних з нею потреб 

та інтересів [23; 25]. При цьому не беруться до уваги соціокультурний рівень та 

культурно-історичний контекст розвитку бойового хортингу. Зміст виховання не 

враховується, адже важливий сам процес та його результати. При цьому великого 

значення надається соціуму, соціальному середовищу як важливому виховному чиннику 

під час занять учнів бойовим хортингом. 

Відмова від культурно-історичного контексту виховання, а отже, від історії, традицій, 

літературно-мистецьких надбань нашого народу сьогодні може згубно позначитися на 

формуванні свідомості молоді, підготовці її до життя. Окрім того, як і для інших 

персоналістичних теорій, для цього напрямку характерний педагогічний парадокс: 

середовище, як головний чинник виховання, мають організувати й створити самі учні, а 

не вчитель, тренер. Іншими словами, той, хто виховується, є одночасно й організатором 

виховного середовища. Такий підхід не полегшує, а навпаки, ускладнює процес 

виховання спортсменів бойового хортингу. Але сам факт появи виховних систем такого 

напряму значно розширює наші уявлення про форми й зміст виховання спортсменів, 
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концентрує увагу на самих учнях, загострює інтерес до зв’язків методів виховання з 

середовищем, що оточує спортсменів бойового хортингу [36–42]. Серед 

антропологічних, феноменологічних напрямів слід назвати той, що базується на 

етнопедагогічних засадах, поширює й пропагує ідеї народної педагогіки, ідеал 

народного життя як серцевину для виховання спортсменів бойового хортингу. 

Він спрямований на вивчення тих елементів у виховних і навчально-виховних 

процесах, які традиційно академічною педагогікою нехтувалися. Такі поняття, як 

національний характер, національна свідомість спортсменів бойового хортингу учені 

почали сприймати як такі, що відіграють у поведінці молоді далеко не останню роль. 

Тому важливо зберегти народні традиції бойового хортингу, осучаснити їх, органічно 

включити в навчально-виховний процес і в повсякденну діяльність. Ось такі проблеми 

стоять перед ученими, тренерами з бойового хортингу, які працюють у цьому напрямі. 

Висновки. Таким чином, вивчення та аналіз соціально-психологічних основ 

виховання особистості спортсменів бойового хортингу засвідчують, що вони покликані 

розв’язувати соціально-психологічні, культурні, фізичні та інші проблеми. Основною 

метою виховання має стати підготовка молоді до подолання нерівностей між 

особистостями як у соціальному, так і в культурному аспектах. Головна увага повинна 

зосереджуватися на молоді, з якої необхідно виховувати особистість, здатну до 

мислення в складних сучасних умовах. Цьому допомагають регулярні заняття бойовим 

хортингом, які сприяють зміцненню здоров’я, розвитку фізичних і морально-вольових 

якостей та формуванню інтелектуальних здібностей необхідних у подальшій навчально-

тренувальній та іншій діяльності. 

Перспективи подальшого дослідження. Проведене дослідження не вичерпує всіх 

аспектів проблеми. Перспективним може бути вивчення особливостей сучасних підходів 

до формування психологічної стійкості спортсменів бойового хортингу у кризових, 

екстремальних та інших складних умовах. 
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Zubaliy Nina, Zubaliy Mykola, Yeromenko Eduard, Yeromenko Veronika 
Psychological and social bases of personality education in the system of combat horting 
Abstract. The article reveals the socio-psychological foundations of personality education in modern 

conditions. The laws of personality formation in the conditions of purposeful organization of the pedagogical 

process were carried out during the interaction of coaches, judges and athletes of combat horting, who were the 

objects of education. Therefore, in the process of educational work, attention was paid to the formation of the 

moral and volitional sphere, consciousness, beliefs, ways of behavior, which showed the attitude to educational 

and training activities. Disclosure of educational and training activities in modern conditions has contributed to 

the study of influences on the formation of the necessary personality traits. The use of various forms of interaction 

in the system of coach - athlete of combat horting has intensified and contributed to the growth of educational 

initiatives in athletes of combat horting. This was manifested in the definition and setting of educational tasks by 

the participants of the training. This was also facilitated by a personality-oriented approach to the educational 

activities of combat horting athletes, which defined a dialogical approach to the interaction of participants in the 

educational process. 

Keywords: combat horting, personality, education, activity, educator, psychology of combat horting, 

pedagogy, methods, model, professional training, practical activity, process, motivation. 
 

Зубалий Нина, Зубалий Николай, Ерёменко Эдуард, Ерёменко Вероника 
Психологические и социальные основы воспитания личности в системе боевого 

хортинга 
Аннотация. В статье раскрываются социально-психологические основы воспитания личности в 

современных условиях. Закономерности формирования личности в условиях целенаправленной 

организации педагогического процесса осуществлялись при взаимодействии тренеров, судей и 

спортсменов боевого хортинга, которые были объектами воспитания. Поэтому в процессе 

воспитательной работы обращалось внимание на формирование морально-волевой сферы, сознания, 

убеждений, способов поведения, в которых проявлялось отношение к учебно-тренировочной 

деятельности. Раскрытие учебно-тренировочной деятельности в современных условиях способствовало 

изучению влияния на формирование необходимых черт личности. Применение различных форм 

взаимодействия в системе тренер – спортсмен боевого хортинга активизировало и способствовало 

росту воспитательных инициатив у спортсменов боевого хортинга. Это проявлялось в определении и 

постановке воспитательных задач самими участниками тренировок. Этому также способствовал 

личностно ориентированный подход к воспитательной деятельности спортсменов боевого хортинга, 

который определял диалогический подход к взаимодействию участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Ключевые слова: боевой хортинг, личность, воспитание, деятельность, воспитатель, психология 

боевого хортинга, педагогика, методика, модель, профессиональная подготовка, практическая 

деятельность, процесс, мотивация. 
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