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Анотація. Публікація присвячена перспективам розвитку українського національного 

професійно-прикладного виду спорту – бойового хортингу як засобу підготовки 

військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби 

України, Військової служби правопорядку до екстремальних ситуацій, які 

характеризуються небезпекою для життя та здоров’я. 

Ключові слова: професійна підготовка, бойовий хортинг, військовослужбовці, 

підготовка спортсменів, правоохоронні органи, військові структури. 
 

Актуальність наукового дослідження. Проблеми забезпечення громадського 

порядку та безпеки громадян в усі часи були надзвичайно важливими для 

ефективного функціонування та навіть самого існування держави [1–13; 18–27]. 

Останніми роками зазначені питання стали ще більш актуальними. 

Правоохоронні органи військової структури, які є невід’ємною частиною сил 

правопорядку, в різних країнах називаються по-різному: внутрішні війська 

(Білорусь), жандармерія (Аргентина, Болгарія, Румунія, Сербія, Франція), 

карабінери (Італія, Молдова), Національна гвардія (Казахстан, США, Україна) [14–

17]. В Україні такими структурами є також Державна прикордонна служба та 

Військова служба правопорядку. Без усякого сумніву, зведені загони Національної 

поліції України та інших правоохоронних органів, які виконують службово-бойові 

завдання в зоні проведення ООС (раніше – АТО) теж можна віднести до 

зазначеної категорії.  

При вирішенні службово-бойових завдань військовослужбовці нерідко 

вимушені діяти в умовах, які характеризуються ризиком для життя та здоров’я 
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особового складу. Для забезпечення безпеки особового складу таких підрозділів, 

законом передбачено право військовослужбовців Національної гвардії України на 

застосовування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, 

озброєння та бойової техніки [28–47].  

У певних випадках лише застосування засобів примусу гарантує захист прав і 

свобод громадян та виживання військовослужбовців в екстремальних ситуаціях. 

Однак слід зауважити, що ефективним застосування таких засобів буде лише у 

випадках наявності у охоронців належного рівня професійної підготовки. 

Саме враховуючи викладене вище, фахівці бойових мистецтв України 

розробили український національний професійно-прикладний вид спорту 

військовослужбовців і правоохоронців – бойовий хортинг, який складається з 

декількох дисциплін: рукопашної сутички, борцівської сутички, форми, 

самозахисту тощо. Наявність в офіційних правилах декількох розділів змагань 

дозволяє запропонувати військовослужбовцям різноманітні форми підготовки до 

дій в екстремальних ситуаціях.  

Формування зазначеного виду спорту закінчено наприкінці 2019 року, а вже у 

лютому 2020 новий вид спорту було апробовано на практиці під час проведення 

тренінгів з військовослужбовцями військової частини Національної гвардії 

України, дислокованої в м. Ужгороді (Закарпатська обл.) та при проведенні 

міжнародного турніру, присвяченого 31-й річниці виведення військ з Афганістану. 

Проведені заходи показали високу ефективність бойового хортингу в процесі 

підготовки до дій в екстремальних ситуаціях та зацікавленість у ньому 

військовослужбовців. 

Як зазначає засновник хортингу Едуард Єрьоменко, сучасний український 

бойовий хортинг – універсальна система та змішане єдиноборство, що втілили в 

собі найбільш ефективні та дієві прийоми спортивних і прикладних єдиноборств 

та бойових мистецтв [48–67]. Виховна і філософська основа бойового хортингу – 

здоровий спортивний дух людини та славетні традиції войовничих пращурів 

козаків Запорозької Січі. 

Розвиток бойового хортингу має на меті спортивне виховання сильного 

суспільства на основі традиційних духовних цінностей українського народу. 

Зазначене у повній мірі відноситься до всіх розділів змагань з бойового хортингу, 

адже правила змагань доповнено спеціальним розділом «Самозахист».  

Будучи ефективним методом самозахисту, бойовий хортинг одночасно служить 

найжорстокішим способом самодисциплінування. У міру засвоєння базової та 

індивідуальної техніки бойового хортингу тіло спортсмена вчиться долати 

найнеймовірніші труднощі, а сам спортсмен стає надто терплячим, має високий 

больовий поріг [68–81]. Усе це є надзвичайно корисним для служби, так само, як і 

навички захисту від ударів неозброєної і озброєної особи, звільнення від захватів, 

прийоми затримання та конвоювання. 

Метою фізичної підготовки співробітників правоохоронних органів, студентів і 

курсантів спеціалізованих відомчих закладів вищої освіти засобами бойового 

хортингу є формування фізичної і психологічної готовності до успішного 

виконання оперативно-службових та службово-бойових завдань відповідно до їх 

призначення, вмілого застосування фізичної сили, прийомів бойового хортингу і 

спеціальних засобів при припиненні різних протиправних проявів, а також 
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забезпечення високої працездатності рядового і начальницького складу в процесі 

службової діяльності.  

Специфічними завданнями фізичної підготовки студентів, курсантів 

спеціалізованих закладів вищої освіти правоохоронної спрямованості та 

співробітників правоохоронних органів засобами бойового хортингу є: розвиток і 

підтримка на необхідному рівні фізичних якостей; формування різних рухових 

умінь і навичок, в тому числі виконання бойових прийомів сутички в умовах, 

максимально наближених до реальних; придбання базових знань науково-

практичного характеру; зміцнення і збереження здоров'я, підвищення стійкості 

організму до дії несприятливих чинників службової діяльності; удосконалення 

статури і гармонійний розвиток фізіологічних якостей співробітників, а також 

досконале володіння бойовими прийомами сутички; багаторічне збереження 

високого рівня загальної працездатності. 

Вивчення прийомів бойового хортингу співробітниками правоохоронних 

органів 

Заняття з вивчення бойових прийомів ведення сутички проводяться з метою 

формування навичок самозахисту, знешкодження та затримання осіб, що 

загрожують громадському порядку або особистій безпеці громадян, виховання 

сміливості, рішучості, ініціативи і винахідливості. На заняттях з бойового 

хортингу вирішуються наступні завдання: навчання бойовим прийомам 

самозахисту і тренування в їх виконанні; навчання вмілим діям у використанні 

засобів індивідуального захисту і нападу, застосуванні наручників і використанні 

підручних засобів у сутичках або спеціальних завданнях, що імітують типові 

ситуації затримання правопорушника; виховання витривалості, спритності, 

швидкості, сили, рішучості, швидкості орієнтування та ініціативності; формування 

впевненості в своїх силах, прагнення зблизитися з правопорушником і знешкодити 

його. 

Загальні вказівки щодо проведення занять з бойового хортингу 

Заняття проводяться як в спортивному залі зі спеціальним покриттям (хорт, 

борцівський килим, татамі), обладнаному тренажерами, борцівськими і 

боксерськими снарядами, так і на спеціально підготовленій ямі з піском і тирсою, 

на місцевості, а також в умовах, що моделюють певну оперативну обстановку, 

специфічну для службової діяльності кожного підрозділу (вулиця, квартира, 

камера, вагон поїзда і т. п.). 

Основні методи: розчленовано-конструктивний, сполученого впливу. 

У спеціальну розминку включаються: перекиди вперед, назад, через плече, 

політ-перекид; самостраховки при падіннях вперед, назад, на бік, вперед на бік, 

назад на бік перекатом, перекидом, стрибком; вправи в парах: перенесення 

партнера на спині, верхи на плечах, перед собою на руках, способом «крісло»; із 

застосуванням елементів боротьби: перетягування, звалювання, відривів партнера 

від килима тощо. 

На заняттях з вивчення прийомів бойового хортингу вивчаються і 

відпрацьовуються стійки, пересування, бойові прийоми боротьби, в тому числі з 

використанням спеціальних засобів і засобів індивідуального бронезахисту, 

тактика застосування прийомів, проводяться сутички (спаринги) за спрощеними 

правилами змагань з бойового хортингу. 
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Щоб уникнути травматизму при проведенні занять особлива увага приділяється 

підготовці місць занять, підготовці організму учнів до виконання вправ, прийомів і 

дій, що вимагають високої координації і швидкості їх виконання [82–99]. Больові 

прийоми при навчанні виконуються плавно, без ривків і за сигналом партнера 

(ударами по підлозі або голосом – «Стоп!») негайно припиняються. Кидки 

проводяться від середини до країв килима. Розучування прийомів страховки і 

самостраховки здійснюється на перших заняттях, а в подальшому вони постійно 

удосконалюються. 

Навчання бойовим прийомам проводиться груповим способом в парах, 

партнери підбираються приблизно рівними за зростом і вагою. Прийоми і дії, 

пов'язані з виконанням ударів, кидків і больових прийомів, вивчаються і 

вдосконалюються в обидві сторони, правою і лівою кінцівками спочатку в 

повільному, а потім у швидкому темпі. Удари при вивченні з партнером 

позначаються і відпрацьовуються на спеціальних тренажерах і боксерських 

снарядах. При навчанні прийомам обеззброєння на заняттях з бойового хортингу 

використовуються макети ножів, пістолетів, автоматів та інших предметів.  

При розучуванні способів зв'язування застосовуються мотузки довжиною 2–

2,4 м, діаметром 0,7–1,2 см, брючні ремені. Подальше вдосконалення у виконанні 

прийомів і дій бойових прийомів проводиться в умовах, що постійно 

ускладнюються: шляхом підбору партнерів, різних за зростом, вагою, силі; з 

наростаючим опором партнера; після фізичного навантаження; за раптовим 

сигналом; з різних положень, після подолання найпростіших перешкод. 

Відпрацювання бойових прийомів проводиться груповим і потоковим методами 

або у вигляді навчальних сутичок за завданнями керівника заняття з бойового 

хортингу. 

Бойовий хортинг також входить у систему освіти курсантів закладів вищої 

освіти правоохоронної спрямованості. Закон України «Про освіту» одним із 

основних завдань визначає: виховання громадянина-патріота України, 

забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, 

духовному та фізичному розвитку, підготовку підростаючого покоління до 

професійного самовизначення.  

Одним із дієвих засобів фізичного та морально-етичного виховання 

патріотичної і фізично підготовленої молоді є бойовий хортинг, який сприяє 

вихованню особистості з високою внутрішньою культурою та гармонійному 

формуванню фізичного апарату дитини. 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України, 

заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. 

Він є багаторічним спеціально організованим процесом навчання, всебічного 

розвитку, морально-етичного виховання й оздоровлення курсантської молоді. 

Реальним потенціалом володіють також некомерційні організації (федерації, 

асоціації, партнерства), що акумулюють можливості державного, громадського та 

приватного сектора. Саме ці організації здатні успішно реалізовувати інтереси 

держави, суспільства і бізнесу, оскільки в їх компетенцію потрапляє і великий 

спорт, і масовий спорт, а також спеціальні напрями спорту та спортивно-оздоровчі 

програми бойового хортингу. 
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Висновки. Бойовий хортинг є сучасним вітчизняним професійно-прикладним 

видом спорту, рекомендованим Міністерством оборони України, Міністерством 

внутрішніх справ України, Поліцейським центром бойових мистецтв «Закон і 

порядок» як засіб формування готовності військовослужбовців Національної 

гвардії України, Державної прикордонної служби, Військової служби 

правопорядку до виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах. 

Перспективою подальших досліджень є розробка навчальних програм з 

бойового хортингу з урахуванням специфіки служби конкретних правоохоронних 

структур. 
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


