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ЄДНІСТЬ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ 

ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХОРТИНГОМ

Розкрито єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному ви-
хованні старших підлітків у процесі занять хортингом. З цією метою 
проаналізовано військово-патріотичне виховання в загальноосвітніх 
навчальних закладах і висвітлено спільну діяльність школи та сім’ї у вій-
ськово-патріотичному вихованні учнів 7-9 класів під час занять хор-
тингом. У статті доведено, що правильне застосування змісту, форм і 
методів представленого дослідження впливає на військово-патріотичну 
вихованість учнівської молоді.
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Вивчення наукової літератури (М. Зубалій, В. Новосельсь-
кий, В. Третьяков, В. Фарфоровський та інші) з теми дослід-
ження засвідчує, що у військово-патріотичному вихованні 
старших підлітків цілісність і безперервність виховного впли-
ву на особистість учня є однією з найбільш важливих зако-
номірностей. Оскільки окремі або епізодичні виховні заходи 
школи та сім’ї, хоча і добре педагогічно продумані, не можуть 
забезпечити достатній рівень вихованості підлітків, форму-
вання в них стійких військово-патріотичних якостей. Аналіз 
режиму навчального дня свідчить, що учні 7-9 класів прово-
дять щодня 5-7 годин у школі, решту часу поза школою, тоб-
то не перебувають під безпосереднім керівництвом і впливом 
учителів та тренерів спортивних секцій. Звідси зрозуміло, 
наскільки важливо залучити до виховної роботи з учнями 
громадськість. Звичайно, ефективність виховання учнів стар-
шого підліткового віку вимірюється не тільки безпосереднім 
впливом на них учителів і тренерів, а й усім укладом життя, 
правильною системою й організацією військово-патріотич-
ної роботи. Успішні педагогічні колективи загальноосвітніх 
навчальних закладів правильно роблять, коли розширюють 
виховні функції батьків і залучають їх до активної військово-
патріотичної роботи. Батьки та громадськість у таких школах 
проводять різні позакласні та позашкільні військово-патріо-
тичні заходи: військово-спортивні свята, спортивні змагання і 
воєнізовані ігри, перегляд й обговорення кінофільмів, читаць-
кі диспути та конференції. Запрошуються на загальношкіль-
ні заходи ветерани, діти війни, військовослужбовці, офіцери 
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запасу, а також військові інструктори. Актив батьків постійно 
залучається і до роботи педагогічної ради, особливо в тих ви-
падках, коли обговорюються питання виховної роботи зі стар-
шими підлітками, майбутніми захисниками Вітчизни. При-
кладом успішної підготовки молоді до захисту Батьківщини 
можуть бути сім’ї ветеранів, дітей війни, старшого віку, видат-
них спортсменів, які ми вивчали, оскільки вони є дійсними 
носіями бойових і спортивних традицій нашого народу.

У процесі військово-патріотичної діяльності в старших під-
літків підвищувалася самосвідомість і відповідальність за свої 
дії, формувалося бажання наблизитись у вчинках до свого ідеа-
лу. Вони також мали можливість вибирати друзів за інтересами, 
поглядами на життя, сутність і зміст військово-патріотичного 
виховання в сучасних умовах. Тому позакласна фізкультур-
но-масова робота була важливою формою військово-патріотич-
ного виховання старших підлітків, адже вони брали активну 
участь у вирішенні поставлених завдань щодо підвищення ру-
хової активності, формування патріотичних якостей.

Останніми роками здійснено ряд досліджень, присвячених 
окремим аспектам патріотичного виховання. Це, насамперед, 
дослідження його основ (І. Бех, В. Мірошніченко, К. Чорна та 
інші), організація краєзнавчо-пошукової роботи (М. Соловей), 
військово-патріотичні спортивні ігри (Г. Коломоєць, А. Ребри-
на), походи місцями бойової і спортивної слави українського 
народу (М. Зубалій), спортивні змагання на призи учасників 
бойових дій (М. Тимчик, К. Жукотинський) тощо. Проведений 
аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що на сьо-
годні накопичено певний досвід військово-патріотичного вихо-
вання старшокласників, однак проблема єдності школи та сім’ї 
у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у про-
цесі занять хортингом досліджена недостатньо.

Мета статті — розкрити спільну діяльність школи та сім’ї 
у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у про-
цесі занять хортингом.

Однією із пріоритетних ознак змісту військово-патріотич-
ного виховання у процесі занять хортингом було формування 
в старших підлітків поважного ставлення до людей старшого 
віку. Учні 7-9 класів залучалися до пошукової роботи, про-
водили зустрічі з дітьми війни, місцевими спортсменами, до-
помагали людям похилого віку закуповувати ліки в аптеках 
і продукти в магазинах. Разом із учителями фізичної куль-
тури, викладачем дисципліни «Захист Вітчизни», тренерами 
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спортивних секцій з хортингу й фізкультурних гуртків стар-
ші підлітки оформляли кімнати спортивної та бойової слави, 
виступали у ролі ведучих під час проведення військово-пат-
ріотичних заходів. Учні експериментальних груп також про-
водили бесіди з молодшими школярами про відомих людей; 
листувалися зі спортсменами-випускниками школи; прояв-
ляли турботу до ветеранів, дітей війни, які за станом здоров’я 
не могли взяти участь у відкритті спортивних змагань; залуча-
ли дітей-сиріт і напівсиріт до спортивно-масової роботи. Така 
наполеглива й змістовна військово-патріотична діяльність 
стимулювала учнів 7-9 класів до прояву чуйності до слабших 
людей, ініціативності й винахідливості під час проведення 
фізкультурно-масової роботи з хортингу.

Складовою змісту військово-патріотичного виховання уч-
нів 7-9 класів у процесі занять хортингом було проведення 
в школі спортивних вечорів та вечорів бойової слави українсь-
кого народу. Перед їх проведенням старші підлітки експери-
ментальних груп з допомогою вчителів фізичної культури, 
тренерів спортивних секцій, викладачів дисципліни «Захист 
Вітчизни» ділилися на підгрупи за інтересами, на які покла-
далося вирішення конкретно поставлених завдань з військо-
во-патріотичного виховання. При цьому докладалося макси-
мум зусиль з боку вчителів, щоб не допустити у малих групах 
домінування прагнень неформальних лідерів, а навпаки ство-
рити атмосферу рівноправності, доброзичливості, взаємодо-
помоги, незалежності один від одного, щоб кожен старший 
підліток зміг самостійно реалізувати свої задуми та ідеї під 
час вирішення поставлених учителем фізкультурно-масових 
та військово-патріотичних завдань.

У процесі організації спортивних вечорів та вечорів бойової 
слави було помітно, що старші підлітки отримували емоційне 
задоволення від спільного проведення військово-патріотич-
них заходів з дорослими й своїми товаришами. Це проявля-
лося у колективному вирішенні поставлених завдань з війсь-
ково-патріотичного виховання у процесі занять хортингом. 
Вони, зокрема, брали участь у розробленні сценарію спортив-
ного свята, присвяченого відомому спортсмену, ветерану, зем-
ляку; плану туристського походу місцями бойової і спортив-
ної слави своєї місцевості; тактичних й індивідуальних схем 
протидії ігровому супротивнику (напередодні спортивних 
змагань з хортингу); плану організованого прибирання могил 
загиблих воїнів; розподілу практичних завдань між учнями 
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7-9 класів щодо їх виконання в процесі проведення військово-
патріотичних заходів із хортингу.

Під час проведення спільних колективних військово-пат-
ріотичних заходів із хортингу вирішувався комплекс виховних 
завдань, відбувався розвиток демократичних основ спортив-
ного колективу. У старших підлітків розвивалася самостій-
ність, організованість, ініціатива, формувалося громадянське 
ставлення до людей старшого віку. Спільне проведення війсь-
ково-патріотичних заходів збагачувало спортивний колектив 
та учнів 7-9 класів соціальним досвідом, практичної діяль-
ності. Це давало кожному старшому підлітку змогу проявля-
ти й удосконалювати свої кращі патріотичні якості, задатки та 
організаторські здібності, які будуть їм необхідні в майбутній 
професійній, військовій та спортивній діяльності.

Також у процесі військово-патріотичної роботи значна увага 
приділялася врахуванню психологічних і анатомо-фізіологічних 
особливостей старших підлітків. Тому, що в цей віковий період 
стрімко підвищуються темпи росту як дівчат, так і хлопців (не-
рівномірно); процес окостеніння ще не закінчений; ріст м’язових 
волокон не встигає за більш швидким ростом трубчастих кісток 
у довжину; морфологічна структура грудної клітини така, що 
рухливість ребер у старших підлітків обмежена, в результаті 
чого у них дихання часте й поверхневе; статеве дозрівання нерів-
номірне, у дівчат починається раніше, що впливає на їхні функ-
ціональні можливості; розміри серця швидко збільшуються, 
поліпшується його іннервація, але розвиток кровоносних судин 
дещо відстає від розвитку серця; відбуваються бурхливі прояви 
емоцій, велика нервова чутливість (наприклад, на несприятливі 
рішення й дії спортивних суддів вони реагують упереджено), 
швидка зміна настрою; хлопці часто переоцінюють власні функ-
ціональні можливості, дівчата навпаки — недооцінюють. Як 
зазначає В. Г. Ареф’єв, у цьому віці учні дуже чутливі до оцінки 
їхньої особистості та діяльності, гостро реагують на будь-яке об-
меження їхньої гідності, не терплять повчань і нотацій. Тим ча-
сом, наголошує автор, підлітковий вік — один з найсприятливі-
ших періодів розвитку рухових можливостей [1].

Ураховуючи вище зазначені особливості старших підлітків, 
ми проводили в експериментальних групах військово-патріо-
тичне виховання в процесі занять хортингом з дотриманням 
таких вимог:

уникали великих силових, інтенсивних фізичних на-
вантажень на опорно-руховий апарат;

–
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перед тим, як виконувати конкретну фізичну вправу, 
учні 7-9 класів робили спеціалізовану розминку (за-
гальнорозвивальні вправи на місці й у русі), яка відпові-
дала виду спортивно-масової діяльності;
фізичні вправи, які давали значне навантаження на сер-
цево-судинну систему, ми чергували із спеціальними 
вправами на відновлення (наприклад, коли старші під-
літки в процесі виконання завдань на витривалість від-
чували задуху, то їм пропонувалося перейти на ходьбу 
з використанням дихальних вправ);
під час виконання фізичних вправ, які були за наванта-
женням однакові, хлопці й дівчата виконували їх із різ-
ною кількістю повторень, що давало змогу здійснювати 
диференційований підхід з урахуванням вікових особ-
ливостей;
виконуючи завдання вчителів фізичної культури, тре-
нерів спортивних секцій, які вимагали від учнів 7-9 
класів значних фізичних зусиль, здійснювався індиві-
дуальний підхід з урахуванням функціональних мож-
ливостей їхнього організму.

У процесі експериментальної роботи було виявлено зміст 
і характер того морального досвіду, який отримують старші 
підлітки під впливом занять хортингом. Нами було вивчено 
понад 200 сімей, діти яких навчаються в загальноосвітніх шко-
лах Житомирської, Хмельницької та Київської областей. Учи-
телі, тренери спортивних секцій, класні керівники та батьки 
проводили з ними бесіди, що давало змогу виявляти характер 
військово-патріотичної виховної роботи, зрозуміти поведінку 
учнів старшого підліткового віку в сім’ї та школі. Учням 7-9 
класів було дано завдання написати твір на тему «Військово-
патріотичні традиції України», «Військово-патріотичні успі-
хи Батьківщини», в яких вони повинні були висвітлити свої 
думки й те, що їм відомо про своїх дідів та прадідів, їхній вій-
ськовий шлях, участь у Великій Вітчизняній війні, суспільній 
та громадській діяльності; що вони вважають характерним і 
цінним в їхній діяльності, характері; що прагнуть наслідувати 
у своїх рідних й чи готові розвивати в собі відповідні мораль-
но-вольові й військово-патріотичні якості.

Під час проведення військово-патріотичної роботи важли-
во було домогтися, щоб старші підлітки самі бачили своїх рід-
них у патріотичному процесі, цінували їхню багаторічну пра-
цю, успадковували найкращі військово-патріотичні традиції 

–

–

–

–
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сім’ї. Формування моральних якостей дітей та молоді на бойо-
вих і трудових традиціях — складний і багатогранний процес. 
У зв’язку з цим передача позитивних традицій сім’ї залежала 
як від морального досвіду самих батьків, так і від їхнього вмін-
ня передавати своїм дітям кращі сімейні традиції та моральні 
погляди на діяльність старших поколінь, формування патріо-
тичних переконань в необхідності впровадження військово-
патріотичних традицій у спільну діяльність школи та сім’ї.

Як свідчить практика, у деяких сім’ях бракує контакту між 
батьками й підлітками [5]. Матеріали дослідження показа-
ли, що близько 70 % учнів 7-9 класів зовсім або недостатньо 
обізнані з життєвим шляхом дідів та прадідів, їхньою спор-
тивною та громадською діяльністю, поглядами, ставленням 
до навколишнього життя. Значна частина старших підлітків, 
про що вони пишуть у своїх творах, не надає цьому значення 
або не цікавиться діяльністю старших поколінь, вважаючи це 
особистою справою батьків і дідів. Усе це знижує можливості 
спільної діяльності сім’ї і школи у військово-патріотично-
му вихованні дітей та молоді. Однак у тих сім’ях, де розмови 
про успіхи батьків і дідів проводяться, вони сприяють форму-
ванню патріотів і захисників Вітчизни. Також виявилося, що 
окремі учні 7-9 класів не вважали своїх батьків, дідів, прадідів 
авторитетами для себе, прикладом для наслідування. Моти-
вувалося це найчастіше тим, що в сім’ї ніколи не спілкуються 
на військово-патріотичну та спортивну теми тощо. На нашу 
думку, це є тривожними сигналами для школи, завдання якої 
з допомогою громадськості виправити недоліки військово-
патріотичного виховання старших підлітків у сім’ї.

Проте учні старшого підліткового віку завжди із захоплен-
ням слухають розповіді батьків, учителів фізичної культури 
про життєвий шлях відомої людини, про її успіхи в спорті, до-
сягнення у військово-патріотичній та громадській роботі. Їх 
особливо хвилюють героїчні епізоди, патріотичні вчинки зем-
ляків у роки війни та інших військових конфліктів. У старших 
підлітків виникає почуття гордості за своїх земляків, близь-
ких людей, родичів, і вони прагнуть бути такими, як вони. 
Важливою складовою виховної роботи в сім’ї є формування 
військово-патріотичних почуттів, готовності до захисту Бать-
ківщини. Розповіді членів сім’ї-учасників Великої Вітчизня-
ної війни та дітей війни про проявлений героїзм в боротьбі з 
ворогом, перегляд телепередач й кінофільмів військово-пат-
ріотичної тематики, використання матеріалів художньої лі-
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тератури, що відображають героїку, сприяють формуванню 
в старших підлітків позитивного ставлення до проведення 
військово-патріотичної діяльності в сім’ї і школі.

Отже, зміст цілеспрямованої роботи вчителів фізичної 
культури, тренерів спортивних секцій з хортингу, викладачів 
дисципліни «Захист Вітчизни», педагогічних колективів ек-
спериментальних ЗНЗ у єдності з сім’ями під час військово-
патріотичного виховання старших підлітків у процесі занять 
хортингом передбачав спортивні змагання на призи відомих 
земляків, проведення вечорів спортивної та бойової слави, 
написання творів на тему «Військово-патріотичні традиції 
України», «Військово-патріотичні успіхи Батьківщини», які 
сприяли підвищенню військово-патріотичної вихованості 
старших підлітків, поліпшенню якості навчально-виховного 
процесу. Аналіз отриманих результатів показав, що ефектив-
ність військово-патріотичного виховання старших підлітків 
у процесі занять хортингом підвищилася за таких органі-
заційно-педагогічних умов: тісний взаємозв’язок сімей і пе-
дагогічних колективів експериментальних ЗНЗ; правильна 
педагогічна спрямованість форм і методів військово-патріо-
тичного виховання старших підлітків; удосконалення змісту 
військово-патріотичного виховання учнів у процесі занять 
хортингом; використання особистісно зорієнтованого й ін-
дивідуального підходу до старших підлітків; відповідність 
змісту військово-патріотичного виховання в процесі занять 
хортингом інтересам учнів середніх класів; застосування ор-
ганізаційних здібностей старших підлітків у процесі прове-
дення фізкультурно-масової роботи в школі, сім’ї та за місцем 
проживання.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів пробле-
ми. Перспективним може бути вивчення: особливостей вій-
ськово-патріотичного виховання в процесі занять хортингом 
учнів різних вікових груп; зв’язку військово-патріотичного 
й фізичного виховання учнів середніх класів; педагогічних 
умов військово-патріотичного виховання учнів у спортивних 
об’єднаннях за місцем проживання тощо.
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Автор освещает единство школы и семьи в военно-патриотическом 
воспитании старших подростков в процессе занятий хортингом. С этой 
целью проанализировано военно-патриотическое воспитание общеобра-
зовательных учебных заведений и раскрыта совместная деятельность 
школы и семьи в военно-патриотическом воспитании учащихся 7-9 клас-
сов в процессе занятий хортингом. Статья демонстрирует, что правиль-
ное применение содержания, форм и методов данного исследования влия-
ет на военно-патриотическую воспитанность учащейся молодежи.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, старшие подрос-
тки, школа, семья, занятия хортингом, общеобразовательные учебные заве-
дения, военная служба, спортивные секции, кружки, хортинг.
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The article reveals the unity of school and family in the military-patriotic 
education of senior teenagers in the training process of Horting. For this purpose, 
the military-patriotic education in secondary schools is analyzed, and the common 
activities of school and family in the military-patriotic education of 7-9 grades 
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students in the training process of Horting are revealed. The article shows that the 
correct application of the content, forms and methods of this research influences 
military-patriotic education of youth. An example of successful training of young 
people to defend the Motherland may be found in the families of veterans, war 
children, older people, outstanding athletes, which we examined because they are 
real carriers of fighting and sporting traditions of our people. In such families, 
children acquire features of defenders of the Motherland, enriching their moral 
and vital experience. During the military-patriotic activities, senior teenagers 
have the possibility to increase their self-awareness and responsibility for their 
actions, their desire to get closer to the ideal is formed.

Keywords: military-patriotic education, senior teenagers, school, family, 
secondary schools, military service, sports clubs, groups, Horting.
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