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Бухтіяров О. А., 

Єрьоменко Е. А., 

Грищук В. Л. 
Університет ДФС України 

 

Анотація. У цій статті проаналізовано методи та форми військово-патріотичного виховання школярів із 

застосуванням засобів сучасного національного виду спорту бойового хортингу та підходи до визначення 

сутності, змісту і завдань військово-патріотичного виховання з метою формування у дітей та молоді 

готовності до захисту Батьківщини. Визначено, що військово-патріотичне виховання школярів засобами 

бойового хортингу є самостійним напрямом виховання, методологічною основою якого є концептуальні 

положення щодо розвитку військово-патріотичного виховання допризовної молоді, виховання патріота і 

громадянина, формування у школярів високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до 

виконання свого конституційного обов’язку й відповідального ставлення до майбутньої військової служби у 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою захисту суверенітету і територіальної 

цілісності України. 
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Ключові слова: бойовий хортинг, національний вид спорту України, школа підготовки українського воїна, 

бойові традиції, виховання, школярі, національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, 

військова служба, військовий обов’язок, профорієнтація, бойова підготовка, спортсмени, військова 

спеціальність. 

 

Актуальність наукового дослідження. Традиційна бойова культура, будучи частиною 

всієї культури українського народу, має конкретну мету і завдання – ретрансляцію в 

життєдіяльність людини сукупності переданих з покоління в покоління значущих бойових 

цінностей, звичаїв, традицій, норм і правил поведінки [1–12; 19–32]. 

Згодом, коли в історії на перше місце вийшла вогнепальна зброя, мистецтво володіння 

прийомами рукопашної сутички, як область професійних навичок, почала втрачати колишнє 

значення, але народна змагальна культура – незважаючи на численні заборони, – 

продовжувала розвиватися. Тому, поява в Україні бойового хортингу, як гідного 

представника бойової культури нації, комплексної системи підготовки сучасного 

українського воїна, є фактом логічним і закономірним. 

Бойовий хортинг для силових структур – спеціалізований армійський військово-

прикладний бій, призначений для ведення бойових дій на коротких вогневих дистанціях і в 

умовах рукопашної сутички. Він включає в себе: вогневу підготовку з традиційної і 

нетрадиційної зброї; плавальну підготовку спеціальним способом; особливі прийоми 

переміщення і контролю простору; мистецтво виживання в умовах тривалої ізоляції і в 

екстремальних ситуаціях; універсальні навички володіння холодною зброєю; вивчення 

ефективних бойових прийомів рукопашної сутички без зброї [13]. 

Особливість культурологічного підходу до дослідження української традиційної бойової 

культури полягає в аналізі останнього як особливої форми організації культурних відносин, у 

з'ясуванні цінності традиційної бойової культури в контексті сучасної культури. Об'єктом 

спеціального аналізу є роль бойового хортингу, як традиційної бойової культури українців, у 

формуванні духовного світу молоді, його оцінка як фактора, що детермінує соціальну 

поведінку людей різних вікових категорії. 

Таким чином, у процесі розвитку системою бойового хортингу проведений аналіз з 

культурологічної точки зору, феномена бойового хортингу, як традиційного бойового 

мистецтва та явища культури українського народу, систематизовані основні види 

традиційних єдиноборств, простежено історичний шлях, виявлено унікальність бойового 

хортингу як традиційної бойової культури України, показана необхідність впровадження 

бойового хортингу у навчально-виховний процес сучасної сфери освіти. 

Мета статті – визначити військово-патріотичне виховання школярів засобами бойового 

хортингу як самостійний напрям виховання, методологічну основу якого складають 

концептуальні положення щодо розвитку військово-патріотичного виховання допризовної 

молоді, виховання патріота і громадянина, формування у школярів високої патріотичної 

свідомості, національної гідності, готовності до виконання свого конституційного обов’язку 

й відповідального ставлення до майбутньої військової служби у Збройних Силах України. 

Виклад основного матеріалу. Бойовий хортинг має дуже великий навчально-

тренувальний потенціал, включає в себе проведення сутичок не тільки кулачним видом, а й 

холодною та вогнепальною зброєю, що робить цей вид більш практичним і сучасним. 

Фахова методика бойового хортингу стверджує, що перемога в рукопашній сутичці 

досягається з холодним розрахунком, передбачає унікальну точність дій і найширший спектр 

рефлексів готовності воїна до швидкого реагування на дії супротивника. 

Особливістю, що робить бойовий хортинг найкращою школою для сучасних силових 

структур є те, що в цьому виді сутички є всі форми руху. Боєць системи бойового хортингу 

абсолютно адаптований до будь-якого супротивника і готовий з ним битися за абиякими 

правилами, навіть за правилами тих єдиноборств, які пропонує цей супротивник [14–18]. 

Система бойового хортингу доводить, що українська бойова традиція сягає до нас з глибини 

віків. 
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Традиції (від лат. Traditio – передача) – це елементи соціальної і культурної спадщини, що 

передаються від покоління до покоління і зберігаються в певних суспільствах і соціальних 

групах протягом тривалого часу. Спочатку це слово означало «переказ». Переказ, як і 

традиція, завжди усно відбувався та передавався. 

Традиція передається: або через практичну імітацію (повторення будь-яких дій), або через 

фольклор. Адекватність передачі досягається багаторазовими повторами, системами 

символічних текстів (міфологія) і дій (ритуал). У доіндустріальному українському 

суспільстві більшість рис бойової культури передавалося через традицію, тому вона 

називається традиційною. Звідси поняття: бойовий хортинг – традиційна бойова культура 

українців. Традиція – це ще і звід знань про світоустрій, спосіб світовідчуття, спосіб бачення 

світу, сукупність принципів побудови взаємин зі світом і всередині нього. Українська бойова 

традиція не може бути не живою. Вона не вмирає, поки живий хоча б один представник 

українського воїнства – її носій. 

Традиційна культура – культура традиційного суспільства, іноді термін використовується 

у значенні – народна культура. Традиційна бойова культура України, гідним представником 

якої є бойовий хортинг, пов'язана з високою боєздатністю, жертовністю чоловіків-

захисників, державою та її історичними традиціями. У традиційну культуру входять і ті 

елементи культури, які виникли відносно недавно (за останні 10–50 років), і багатовікові 

елементи. Бойовому хортингу – 12 років, і, таким чином, він є українською бойовою 

традицією. 

Традиційна бойова культура існує практично у кожної народності. Це, перш за все, різні 

види боротьби, бої на палицях, кулачний бій, а також змагання на силу, спритність, 

витривалість, групову взаємодію [33–45]. Бойова культура – це складова частина 

національної культури народу. Датування виникнення прадавнього бойового мистецтва 

українців неможливе, оскільки його появу і прояви не можна пов'язувати з конкретною 

історичною подією, або людиною. Зрозуміти самобутність, ідейно-моральний лад, відмінні 

риси і переваги цього бойового мистецтва можна лише розкривши прямі історичні зв'язки з 

самою етнокультурою, традиційною народною культурою. 

Таким чином, бойовий хортинг – українська традиційна бойова культура є специфічною 

частиною традиційної народної культури. Разом з тим поняття «українська традиційна 

бойова культура» перетворилося для більшості сучасних українців у порожнє поняття, яке 

мало про що каже людині, яка не жила як воїн, не боролася за місце під сонцем, не служила у 

силових структурах, не пройшла випробування. 

Закріплене в таких безвольних людях поняття гармонії тіла і духу, що декларує бойовий 

хортинг, поступилося місцем, вірніше, виявилося витісненим гіпертрофією тілесно-

фізичного – якоюсь новою універсальною субстанцією, позбавленою духовного змісту, 

морально-етичних якостей. Сучасне українське суспільство, за об’єктивних причин, по-

справжньому точно і досконало не може повністю знати своїх стародавніх звичаїв, обрядів, 

традицій українського воїнства давнини, але у порівнянні з іншими народами світу, воно не 

втратило основ і значно просунулося в цьому питанні. Історичні факти випливають один з 

іншого. Іде постійний потік подій, заходів, а також існує певна додуманість та народна 

билинна творчість, яка сприяє упорядкуванню історичних знань [46–58]. Голос крові 

підказує українцям те, що на нашій землі завжди народжувалися могутні воїни, які вчилися 

воювати і вміли воювати, адже жоден ворог ні коли не відчував себе спокій, ніби господарем 

на нашій землі. 

Дійсно, українці – це дуже войовнича нація. А між тим, знання культури свого народу 

надає неоціненну допомогу в розумінні історії, дозволяє висвітлити нитки, що зв'язують 

минуле і сьогодення, а головне – дає можливість відновити соціально-історичну пам'ять і 

прогнозувати майбутнє. Таким чином, можна припустити, що для молоді є привабливою 

можливість всебічного вдосконалення і гармонійного розвитку засобами традиційного 

бойового мистецтва – бойового хортингу. Учень бойового хортингу – цього багатогранного 

курсу підготовки, ким би він не був, незалежно від соціального стану, віри або кольору 
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шкіри, він зобов'язаний людству в цілому, а також вченню бойового хортингу, бойовому 

середовищу українського воїнства, що передає йому знання. Як заповів засновник бойового 

хортингу Едуард Єрьоменко своїм нащадкам і послідовникам: кожна людина, яка вирішила 

займатися бойовим хортингом має дати клятву перед собою і вчителем, що ніколи не 

використовуватиме силу, яку придбає, в непорядній, недобрій або нечесній справі, для 

скоєння злочину, в корисливих цілях або для нападу на мирну людину. Нехай прийоми і 

вправи бойового хортингу тренують не тільки людські тіла, але і їхні лицарські інстинкти, 

почуття честі і гідності, усе, чим славиться українське військо. 

Незважаючи на те, що прийоми бойового хортингу дають людині можливість стати 

сильною і використовувати бойові навички в реальній екстремальній ситуації, вони не 

досягнуть своєї мети, якщо вони не зможуть навчити людину етиці лицарського коду – 

битися за правду і захищати слабкого, завжди стояти на боці істини, не давати нікому 

ображати дітей і старих людей та боронити Батьківщину. Для ворога суспільства в цілому, 

наприклад, міського бандита, злочинця, небезпечного вбивці, ми маємо резервну тактику, 

яка допоможе вирівняти шанси, оскільки він озброєний та йде на вбивство, а ми не озброєні. 

Це просто застосування прийомів у момент смертельної небезпеки при мобілізації усіх 

можливих сил і засобів. А також, більш великого правила, яке керувало всіма добрими 

людьми, патріотами, солдатами, громадянами протягом століть: «Краще смерть, ніж 

безчестя». Не так важливо для воїна те, виграє він або програє, але надзвичайно важливо для 

нього – заради чого він бореться. 

Розмову про Україну, про Батьківщину можна продовжувати при умові, коли це буде 

потрібно молоді. Але зупинимося і підведемо підсумок. Осмислення наукової філософської, 

історичної і морально-виховної спадщини бойового хортингу тільки починається. З 

культурою бойовий хортинг пов'язує поняття відповідальності, стійкості, мужності, звитяги, 

рішучості, сміливості у боротьбі за правду і справедливість. 

Українських воїнів часто називають героями, захисниками України, совістю нації. 

Більшість з них є дуже чесними, чуйними, які непримиренно ставляться до брехні і зла, 

вимогливими людьми, перш за все, до себе, а потім до інших. 

Про українського воїна, спортсмена бойового хортингу можна сказати, що він бачить 

життя і дійсність по-своєму, як чуйна, спостережлива людина, не нав'язуючи своїх суджень. 

Його думки викликають на роздуми, хочеться підтримати розмову, висловити свою думку. 

Погодитися або не погодитися з ним – наше право. Він правдивий художник воїнського 

шляху, власник життя, яке може віддати за інших людей. Вся Україна його часу – це його 

біль, його радість і щастя тому, що він – її захисник. 

Український воїн через тяжкі випробування, бойові дії, крізь призму історії української 

мови і літератури осягнув культуру свого народу і намагається прилучити до неї сучасників. 

Унікальні видання фундаментальних робіт великих українських вчених, вибрані праці з 

української та світової культури говорять про геніальність українського воїна. Багатьох 

дивує те, що крім історії України, він цікавиться і добре знає світову історію. Воїн по-своєму 

тлумачить історію, де головне місце займає людина. І не просто людина, а людина 

культурна. І в піднятті культури він бачить вихід з багатьох проблем. Воїн думає про те, як 

людині жити в злагоді зі своєю пам'яттю [59–71]. Він постійно закликає зберігати мир і 

культурне середовище, таке необхідне для духовного життя кожної української людини. 

Проста істина: любов до рідного краю, знання його історії є основою духовної культури і 

кожного з нас, і всього суспільства в цілому. Наша мала Батьківщина потребує нашої великої 

турботи і любові. Нам доведеться виконувати прощальні заповіти воїнів, які загинули, 

захищаючи Україну. Виховання громадянськості неможливе без прищеплення любові до 

малої Батьківщини, місця, де народився, і особливо важливо, щоб ця любов прищеплювалася 

з дитинства, щоб діти знали: хто вони, звідки їх витоки, яка історія землі, на якій вони 

ростуть і, яку, коли виростуть, вони будуть захищати, примножувати її багатство. 

Є яскраві зірки на небосхилі, а є маленькі. Воїни-герої, учасники бойових дій, ветерани 

війни є найяскравішими зірками сузір'я українських військових. Тому, і після їхньої смерті, 
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їх зірки будуть вічно опромінювати і зігрівати душі людей. Не дарма імена загиблих воїнів 

були присвоєні вулицям і проспектам міст України. 

Ветеранське бойове братерство українських воїнів, які залишилися живими і повернулися 

з визвольної війни за Батьківщину – це планета мудрості, знань, любові, добра і розуміння. 

Ідеї українського воїнства будуть розвиватися, і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб 

наша країна, наша велика Україна пишалася не тільки своєю історією, своїм найкращим 

минулим і сьогоденням, а й прагнула до перспективного світлого майбутнього. 

Бойове коріння і сучасне призначення бойового хортингу 

Бойовий хортинг у загальному розумінні – це наука оборони, а не нападу, яка служить на 

добрі справи і на користь людям. Він не лише вчить самозахисту, а й дає багатий життєвий 

досвід, що формує твердий і мужній характер, стійкість і витривалість, наполегливість, 

цілеспрямованість та інтелектуальні здібності, які необхідні в побуті, роботі та громадській 

діяльності. Бойовий хортинг – не тільки вид спортивного єдиноборства, це система 

виховання, що сприяє розвитку фізичних, розумових, морально-вольових якостей людини, 

патріотизму і громадянськості. Він сприяє виробленню самодисципліни, формує внутрішню 

моральну опору і сильну особисту позицію в досягненні життєвих цілей. Бойовий хортинг 

формує соціальну опору українського суспільства, людей, здатних постояти за себе, за свою 

сім'ю, за Батьківщину, виховує в людях справжнє почуття справедливості. 

Законодавство України одним із основних завдань визначає виховання кожного 

громадянина України патріотом своєї держави. Ефективним засобом виховання патріота 

України та її захисника є бойовий хортинг – професійно-прикладний вид підготовки і спорту 

працівників силових структур держави, установ та відомств, військових і правоохоронних 

органів. Бойовий хортинг є системою комплексного фізичного виховання, створеною для 

професійної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, співробітників фізичної 

охорони, різних підрозділів спецслужб МВС, СБУ, МНС. 

Бойовий хортинг, крім першого свого завдання з навчання різним способам самозахисту, є 

індивідуально орієнтованим, і всебічно розвиває напрями фізичної культури особистості. Він 

включає в себе також медичний курс підготовки, психологічну, тактико-спеціальну підготовку, 

складається з декількох програм навчання і перепідготовки з бойового хортингу та силової 

нейтралізації противника в екстремальних умовах війни, а також взаємодії з правопорушником у 

мирний час [72–84]. Особливостями системи бойового хортингу є лаконічність руху, 

раціональність дії, величезний вибір арсеналу прийомів самозахисту і професійне ведення 

рукопашної сутички з противником у різних умовах, висока потужність спеціалізованих ударно-

захватних дій та ефективність бойових прийомів самозахисту. У процесі вивчення прийомів люди з 

різним початковим фізичним рівнем однаково ефективно можуть діяти у бойових умовах або в 

умовах спортивної сутички, тому що набувають професійно-прикладних навичок фізичної силової 

самооборони, які завжди стануть у пригоді в разі особистої або колективної громадської небезпеки. 

У наш час для більшості людей звичайні спортивні заняття давно абсолютно не є рецептом для 

підтримки самопочуття і функцією для досягнення встановлених висот, а вони є варіантом 

самопідготовки, укріплення здоров’я, психологічного загартування, відпочинку і навіть, у якійсь 

мірі, розваги. Досить простий регламент спортивних змагань об'єднав шанувальників спорту різних 

країн, незважаючи на відмінності в мові, віці, соціальному статусі. Інша справа – бойовий хортинг, 

у якому закладена система формування професійно-прикладних навичок, необхідних для служби у 

різних силових та правоохоронних органах. 

У будь-якому випадку, бойовий хортинг для всіх його прихильників грає важливу роль у житті, 

оскільки для людей, які зайняті бойовим хортингом, притаманні такі якості: витривалість, 

координація, швидкість, спритність, реакція, рішучість, сила і завзятість. Також від бойового 

хортингу можна мати достатньо специфічних позитивних емоцій, вивчаючи прийоми самооборони 

і стежачи за своїм самовдосконаленням. На відміну від більшості сучасних стилів і напрямів 

самозахисту, бойовий хортинг формується на науковій основі дослідження можливого противника, 

при цьому використовуються тільки надійні дані, отримані з першоджерел, від спецпідрозділів при 

веденні бойових дій під час локальних війн тощо. Від самого початку заснування бойовий хортинг 
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як прикладний спорт є на піку популярності, оскільки абсолютно всі розуміють, що це важливі 

життєві навички, здоров'я, витривалість, краса, активність, хороший гарт для організму. Переважна 

більшість соціологічних анкет молодих людей, які займаються бойовим хортингом, говорять про 

те, що цей професійно-прикладний вид спорту сприяє утворенню головної думки про навколишній 

світ, життя, суспільство, яке потребує захисту. 

Технічна основа бойового хортингу фактично є однією з кращих вітчизняних розробок системи 

підготовки військовослужбовців і правоохоронців, яку складають вивчені, досліджені, перевірені 

часом та практикою прийоми найсильніших систем і програм військового напряму, фахівців у 

галузі правової та фізичної охорони [85–94]. Ці дані збиралися і оброблялися засновником 

бойового хортингу протягом десятків років у багатьох країнах світу з подальшою адаптацією до 

найрізноманітніших потреб, завдань і цілей спецпідрозділів державних силових служб. 

Бойовий хортинг має великий різнобічний потенціал, здатний скласти реальну конкуренцію 

будь-якій визнаній у світі школі бойових мистецтв, що неодноразово підтверджується, як 

спортивною практикою на змаганнях, так і реальними фактами з військового бойового життя. 

Протягом тривалого часу бойовий хортинг приваблює масу людей всіх спецпідрозділів силових 

структур нашої держави своєю надійністю та абсолютною ефективністю. 

Безпосередньо у бойовому хортингу особливо практично, і поряд з цим, ефективно показуються 

найважливіші для прогресивного суспільства цінності, такі як високі силові показники і високий 

рівень володіння прийомами самозахисту, рівність шансів на успіх, прагнення бути першим, 

осилити не тільки суперника, але і свої негативні риси: малодушність, невпевненість, страх, апатію, 

пасивність, безініціативність. У кожної людини різноманітний інтерес до бойового хортингу, а для 

спортивних благодійників, які працюють для підтримки спортсменів, лікарів, директорів 

спортивних товариств, керівників силових спецпідрозділів, військових командирів, особовців та 

спецпризначенців, тренерів з бойового хортингу – це, перш за все, специфічна робота, рід 

існування, життєвий шлях. 

З проблемами самозахисту стикаються представники всіх стилів і видів бойових мистецтв. У 

кожному з них є розроблені і далі розробляються свої варіанти рішень цих проблем. Однак, дуже 

часто школи і стилі критикують, часто вже не заслужено, представників інших шкіл і стилів. Це 

відбувається через відсутність єдиних норм, правил і оцінок техніки і тактики арсеналу прийомів 

самооборони. Окремі школи і стилі заявляють навіть про неможливість їхнього порівняння, 

вважаючи, що єдиним мірилом ефективності може бути тільки реальна вулична бійка. Таке 

ставлення є невірним, і тому може привести до застою в розвитку самооборони, а також до 

особистих проблем з законодавством [95–99]. Навички самооборони бойового хортингу, які 

фактично є невидимою зброєю, мають служити людям на добрі справи, і саме так заповів своїм 

учням і послідовникам засновник стилю, і саме такий підхід у впровадженні програм підготовки 

спортсменів сповідує професійно-прикладний вид спорту військовослужбовців та правоохоронців 

України. 

Для успішного проведення бойової сутички необхідне уявлення про реальні бойові можливості 

потенційного противника, а також планомірна розробка широкого арсеналу прийомів рукопашної 

сутички та ефективних методів підготовки. Не секрет, що за останні роки рівень підготовки 

багатьох шкіл бойового хортингу в Україні значно виріс і за технічними, і за тактичними 

характеристиками. Водночас, арсенал прийомів бойового хортингу для реальних бойових дій виріс 

у кілька разів. Крім того, в останні роки стали створюватися і розвиватися нові синтезовані напрями 

і школи бойового хортингу в різних областях України, які взяли на озброєння техніки з різних, 

часто антагоністичних шкіл, і об'єднавши їх отримали нові, нестандартні рішення. Тому, для 

успішної підготовки і розвитку навичок самозахисту необхідний постійний обмін досвідом, 

можливий тільки у змагальному форматі або під час проведення семінарів за участю відомих 

майстрів бойового хортингу. 

Умови, в які потрапляє людина в реальному військовому бою чи вуличній сутичці, не 

відповідають умовам проведення спортивної сутички. У спортивній сутичці у суперників 

приблизно рівні вагові показники, приблизно рівний рівень підготовки, відсутність зброї, ряд 

часткових обмежень для вільного проведення технічних прийомів. Спортивна змагальна сутичка 
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між суперниками починається і закінчується за командою, підлягає ретельному нагляду суддівської 

бригади, а також має жорсткий регламент. Це призводить до зміщення акценту в підготовці 

спортсменів на більш вузьке коло технічних дій найбільш можливих у спортивній сутичці для 

отримання перемоги над суперником. 

Такий підхід, виправданий в умовах спортивних змагань, дуже часто призводить до 

неефективності захисних дій у реальному військовому бою або можливому справжньому 

вуличному протистоянні з нападником. Умови реальної сутички з противником вимагають від того, 

хто захищається, більш широкого, можливо іноді менш технічно складного і відпрацьованого, 

арсеналу бойових прийомів. Через певну травмонебезпечність проведення змагань з бойового 

хортингу у розділі самозахисту з демонстрацією у повний контакт розширеного арсеналу бойових 

дій, на практиці можливе лише у режимі демонстрації варіантів захисту від заздалегідь відомих і 

обумовлених атак. Правила спортивних сутичок бойового хортингу для зниження травматичності 

регламентують і вводять ряд обмежень на проведення бойових прийомів, що призводить до 

виключення з арсеналу найбільш ефективних з точки зору самозахисту технічних дій: удари в пах, 

горло, очі, інші больові області, удари ліктем у голову, больові прийоми на пальці, шию, хребет 

тощо. 

Наявність захисного спорядження також призводить до зниження травматичності ряду 

ефективних прийомів системи бойового хортингу. Досить часто, намагаючись отримати 

максимальну оцінку, спортсмени бойового хортингу проводять дуже технічно складні й ефектні 

прийоми, допускаючи проведення проти них в цей же час контратакувальних прийомів і дій, менш 

ефектних, і які оцінюються за правилами змагань нижче, але є дуже небезпечними з точки зору 

самозахисту. 

Часто у спортивних сутичках перемога присуджується спортсмену, який показав кращий 

результат за оцінками окремих технік, але не отримав реальної переваги. Натомість, правила 

бойового хортингу дозволяють оцінити реальне проведення прийомів і оголосити перемогу 

спортсмену, який дійсно переміг. Всі згадані аспекти також призводять до зміни підходів у 

підготовці спортсменів, що призводить до зниження ефективності їх дій в умовах реальної сутички 

з противником. Вихід з ситуації, що склалася, можна знайти, і це частково допоможе вирішити 

завдання проведення змагань з бойового хортингу у розділі «Самозахист» з демонстрації 

прикладної техніки самооборони з акцентом в оцінках на ефективність цих технік з точки зору 

безпеки та результативності. Хоча початок і завершення спортивної сутички відбувається за 

сигналом, і час сутички обмежений, але це надає можливість для проведення розвідувальних дій і 

вироблення переможної тактики. У такому випадку і за такими правилами спортсмен бойового 

хортингу, який програвав на початку рукопашної сутички, може взяти реванш в кінці, захопивши 

ініціативу по ходу ведення сутички. 

Природно, такий підхід не може бути виправданий з точки зору ведення професіоналом, 

майстром бойового хортингу реального бойового протистояння, де перша атака може виявитися 

останньою в цьому бою. Імовірність наявності в реальній сутичці кількох супротивників також 

вимагає від того, хто захищається, лаконічності та ефективності у проведенні контратак і 

подальшого атакування нападника. 

Вирішити дану проблему можна шляхом спеціальної підготовки до змагань з проходженням 

випробування через напади декількох суперників поспіль, тобто, естафети з проходження одним 

спортсменом декількох ділянок, згідно встановленої жеребкуванням послідовності атакування 

різних асистентів за мінімальний час. Це є однією з головних тренувальних методик у бойовому 

хортингу для вироблення автоматизму і спонтанності захисних дій. Система прийомів 

самозахисту бойового хортингу розглядає можливість застосування в реальній рукопашній 

сутичці різних видів холодної зброї, підручних засобів, загрозу застосування вогнепальної 

зброї як з боку нападника, так і застосування відібраної зброї тим, хто обороняється. Техніки 

бойового хортингу з обеззброєння і застосування зброї та підручних засобів є надзвичайно 

продуманими, ефективними проти нападника, і досить безпечними для того, хто 

обороняється, при правильному технічному виконанні цих прийомів. 
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Висновки. В умовах реальної сутички можливе зіткнення з противником, який перевищує 

того, хто обороняється, за масою тіла, швидкістю пересування, а також нападником, який 

володіє ударною або борцівською технікою. Природно, арсенал проти кожного противника 

необхідно вибирати відповідний ситуації: борців – бити, ударників – бороти, з важкими і 

більш повільними опонентами слід вести сутичку на дальній дистанції, з легкими – 

потрібний вхід у ближній бій тощо. Однак, слід пам'ятати про неможливість у деяких 

випадках провести розвідку і точно класифікувати противника, провести найбільш тактично 

вигідні прийоми через особливості місця сутички: обмежене приміщення, слизька поверхня, 

природні перешкоди, певний вид зброї в руках противника тощо. Окремо варто розглянути 

можливість ведення сутички з декількома супротивниками. 

Система бойового хортингу щодо застосування колективних прийомів самозахисту 

розглядає не тільки технічний арсенал, але і тактику ведення групової сутички проти 

чисельно переважаючого супротивника: відхід із зони атаки, спеціальне шикування в лінію, 

використання природних перешкод, застосування допоміжних засобів оборони, 

використання особливостей приміщень, територіальних характеристик, особливостей 

місцевості, умов видимості тощо. 

Перспективи подальшого дослідження. Для вирішення поставленого у статті кола 

проблем військово-патріотичного виховання дітей та молоді Національна федерація 

бойового хортингу України пропонує українській патріотичній спільноті проведення 

спортивних змагань з бойового хортингу та багатоборства самозахисту, а також розділів 

змагань, які сприяють підготовці військовослужбовців до служби у Збройних Силах України, 

правоохоронців – до служби у державних правоохоронних органах системи Міністерства 

Внутрішніх Справ України. 
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Abstract. This article analyzes the methods and forms of military-patriotic education of schoolchildren using 

modern national sport of combat horting and approaches to defining the essence, content and objectives of military-

patriotic education in order to form in children and youth readiness to defend the Motherland. It is determined that 

military-patriotic education of schoolchildren by means of combat horting is an independent direction of education, the 

methodological basis of which is conceptual provisions on development of military-patriotic education of pre-

conscription youth, education of patriot and citizen, formation of high patriotic consciousness, national dignity, 

readiness to fulfill constitutional duty and responsible attitude to the future military service in the Armed Forces of 

Ukraine and other military formations in order to protect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. 

Key words: combat horting, national sport of Ukraine, school of training of the Ukrainian soldier, fighting 

traditions, education, schoolboys, national-patriotic education, military-patriotic education, military service, military 

duty, professional orientation, combat training, athletes, military specialty. 
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Актуальність наукового дослідження. Психологічна підготовка співробітників 

правоохоронних органів України засобами бойового хортингу ґрунтується на відповідності 

психологічних вимог виду спорту до психічних особливостей співробітника 

правоохоронного органу: чим більше відповідності між ними, тим швидше можна очікувати 

від спортсмена високих показників у фізичній формі [1–12; 19–31]. 

Виклад основного матеріалу. У психологічній підготовці співробітників 

правоохоронних органів – спортсменів бойового хортингу виділяють: 

базову психологічну підготовку щодо виконання обов’язків праоохоронної діяльності; 

психологічну підготовку до занять (тренувальну); 

психологічну підготовку до змагань (змагальну, яка, в свою чергу, поділяється на 

передзмагальну, змагальну і післязмагальну). 

Психологічну підготовку співробітників правоохоронних органів засобами бойового 

хортингу прийнято ділити на загальну і спеціальну. 

Загальна психологічна підготовка співробітників правоохоронних органів засобами 

бойового хортингу спрямована на розвиток і вдосконалення у співробітника психічних 

функцій і якостей, які необхідні для успішного виконання службово-бойових завдань, занять 

бойовим хортингом, фізичною культурою та спортом взагалі. Цей вид психологічної 

підготовки називають також морально-вольовою підготовкою. Сюди відносять розвиток 

вольових якостей характеру особистості таких як: 

цілеспрямованість; 

рішучість; 

наполегливість; 

самовладання та витримка; 

ініціативність; 

самостійність. 
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