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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ЯК ДОСКОНАЛА СИСТЕМА 

САМООБОРОНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
 

ДЕМЧУК Сергій Романович 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 

ГРЕЧАНИЙ Олександр Миколайович 
кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки  

Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників  

податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь. 

 
Анотація. У даній науковій статті визначено бойовий хортинг як досконалу систему 

самооборони української нації, охарактеризовано вид спорту бойовий хортинг як традиційний 

оборонний звичай особистості та соціальна опора українського суспільства, розкриваються 

теоретико-методичні засади національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами 

бойового хортингу. Формування в учнів школи ціннісного ставлення до національних бойових і 

культурних традицій, суспільства, держави та до самого себе, відчуття своєї належності до 

України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни, активної та моральної життєвої 

позиції є головною домінантою національно-патріотичного виховання учнів у процесі шкільного 

навчання. Автори статті доводять, що засобами бойового хортингу якнайкраще формується 

національно-патріотична свідомість дітей та молоді, оскільки він є комплексною та 

багатогранно дисципліною, національним професійно-прикладним видом спорту України. 

Запобігти моральній деградації, відродити високе значення слова «патріотизм» покликані освітні 

установи, тому що дитинство, юність – найблагодатніша пора для виховання почуття любові 

до Батьківщини. Зазначено, що 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. Передовий зміст виховних та навчально-тренувальних програм для дітей і молоді, 

ефективні форми і методи проведення занять з бойового хортингу є основними чинниками 

системи національно-патріотичного виховання школярів і студентів, які займаються в гуртках 

і спортивних секціях бойового хортингу. 

Ключові слова: досконала система самооборони, національно-патріотичне виховання, 

бойовий хортинг, фізична підготовка, українська нація, українські традиції. 

 

Актуальність наукового дослідження. Вид єдиноборства бойовий хортинг у 

загальному розумінні – це наука оборони, а не нападу, яка служить на добрі справи і на 

користь людям [1–12; 18–31]. 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 
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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 та інших 

силових відомств держави. 

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 [13]. 

Виклад основного матеріалу. 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. 

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. 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. 

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. 

Бойове коріння і сучасне призначення бойового хортингу. 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. 

Від самого початку заснування бойовий хортинг як прикладний спорт є на піку популярності, 

оскільки абсолютно всі розуміють, що це важливі життєві навички, здоров'я, витривалість, краса, 
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активність, хороший гарт для організму [14–17]. 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. 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. 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 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 
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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 [32–47]. 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. 

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 [48–62]. 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 
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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. 

Для вирішення даного кола проблем самозахисту колектив тренерів з бойового 

хортингу в Україні пропонує 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. 

Дана технологія не є остаточним варіантом і для подальшого розвитку бойового хортингу 

приймаються до розгляду пропозиції представників силових установ і відомств України, 

які співпрацюють з Національною федерацією бойового хортингу України, представників 

інших стилів і шкіл бойових мистецтв, організацій і клубів військово-прикладного 

спрямування. 

Оскільки мистецтво застосування прийомів бойового хортингу ніколи не було обмежене 

заборонами: виконання задушливих і больових прийомів, атаки по нервах, використання 

підручних засобів тощо, це демонструє, як динамічно професійно розвивається наше 

українське бойове мистецтво, залишаючись вірним своїм базовим принципам, оскільки 

бойовий хортинг розвивався одночасно зі спортивним напрямом, і маючи прикладні методики 

став національним професійно-прикладним видом спорту України, виховною системою 

особистості, засобом підготовки молоді до служби в силових структурах держави. 

Бойовий хортинг, безумовно, є самою об'ємною системою самооборони в Україні. 

Оскільки вона включає різні тактичні стилі ведення бою, її вивчення нагадує вивчення 

відразу декількох напрямів у стратегії і тактиці бойових мистецтв [63–77]. Це 

першопочатки українських бойових традицій – земля, вогонь, вода, вітер; технічний 

арсенал – удари, захвати, кидки, больові прийоми, задушливі прийоми, озброєний бій; 

педагогічні умови – знання, послідовність, визначення, правильна реакція, повага, вміння, 

досконалість, ефективність і професіоналізм. 

Кожен напрям бойового хортингу по-своєму вирішує питання, на що більше робити 

акцент, у залежності від особистих уподобань воїна, душевного стану, фізичної форми, 

попередньої підготовленості, матеріальної частини, бойової готовності тощо. Безперечно 

те, що комбінація потужності і техніки бойового хортингу є руйнівною. 

Методика підготовки у значній мірі використовує тільки необхідну потужність. Саме 

необхідну, коли вона не використовується в надлишок і не починає суперечити головному 

принципу – гнучкості відповіді та контролю за тим, щоб підготовчі заняття не переростали 

у змагальні за темпом та об’ємом навантаження. Поєднання елементів бойового хортингу, 

рефлексів органів чуття, технічної майстерності, потужності, сили, твердості з одного 

боку, з розумом, досвідом, рухливістю, гнучкістю, м'якістю – з іншого боку, породило 

надзвичайно ефективне професійно-прикладне бойове мистецтво Збройних Сил України – 

сучасний стиль бойового хортингу. 

Всі техніки, наведені у методичних розробках цього стилю – приклад використання 

основних принципів бойового хортингу, і є, без винятку, практичними та ефективними 

прийомами самооборони. Звичайно, завжди необхідно враховувати індивідуальні переваги 

і можливості, які могли б використовуватися, розвиватися і вдосконалюватися тренерами 

і спортсменами. 



677 
 

Бойовий хортинг, як засіб самозахисту, навчить піклуватися про себе в небезпечних 

ситуаціях, будь то озброєні або беззбройні напади. Це цінне дослідження, оскільки воно 

виховує воїна, щоб уникнути впливу сили противника і, у відповідь, напасти на нього в 

точці, де він може застосувати лише невелику частину від своєї повної сили. 

Система бойового хортингу вчить розбалансовувати суперника. І навпаки, людина 

навчається зберігати свій власний баланс і застосовувати 100 % своєї сили, щоб 

акумулювати всі зусилля, які можна докладати проти нападника. Людина, яка навчена і 

натренована у бойовому хортингу за методиками ефективної самооборони, інстинктивно 

буде діяти за цим принципом у всьому, що вона робить, чи займається вона фізичним 

змаганням, або розумовим пізнанням. 

Тому, курс бойового хортингу обов’язково залишить свій постійний відбиток на 

менталітеті воїна, вробивши його обережнішим, але сміливішим. Дана система вчить бійця 

зберігати свою рівновагу на арені, де змагання є фізичними, або на громадському форумі, 

де розум протиставляється розуму, інтелект – інтелекту. 

Воїн має інший і більш безпосередній результат у ресурсах самозахисту, які будуть у 

його безпосередньому розпорядженні, коли воїн захищається від нападу, або коли він іде 

на допомогу комусь іншому. Адже за традицією бойового хортингу воїн плекає в собі 

відчуття справедливості і вчиться завжди іти на допомогу іншому. 

Сильна людина за допомогою бойового хортингу буде мати можливість 

використовувати свої сили в більш робочому порядку, а слабка людина зможе за 

можливістю та обставинами знизити вищу силу свого супротивника [78–87]. Жінка, 

озброєна наукою бойового хортингу, більше не буде на милості хулігана. Крім того, вона 

збереже свою присутність розуму і збереже прохолоду аналізу у надзвичайній 

екстремальній ситуації. Водночас, бойовий хортинг є різновидом національного 

професійно-прикладного виду спорту України, заснованого на культурних, оздоровчих і 

бойових традиціях українського народу. Він є багаторічним спеціально організованим 

процесом навчання, всебічного розвитку, морально-етичного виховання та оздоровлення 

дітей і молоді. Також у системі бойового хортингу містяться ефективні форми і методи 

військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнівської молоді. 

Метою виховних і тренувальних програм системи бойового хортингу щодо військово-

патріотичного виховання та допризовної підготовки є: всебічне виховання громадянина-

патріота на військових, культурних та оздоровчих традиціях українського народу, 

формування морально-етичних якостей, зміцнення здоров’я та всебічна фізична 

підготовка молоді засобами бойового хортингу до захисту України. 

Основні завдання програми бойового хортингу: оволодіння основами військових та 

правоохоронних знань, базової техніки бойового хортингу в обсязі, необхідному та 

достатньому для участі у спортивних, військово-прикладних і фізкультурно-оздоровчих 

заходах; розвиток фізичних здібностей, вольових і морально-етичних якостей; 

формування навичок здорового способу життя; формування критичного ставлення до 

особистої спортивної майстерності; залучення до фізичного виховання та світового і 

вітчизняного спорту; сприяння професійному визначенню молоді щодо служби у 

Збройних Силах України та інших силових структурах. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу з бойового хортингу 

є: науковість, синтез інтелектуальної та практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення матеріалу. Навчальний матеріал програми 

бойового хортингу адаптований до занять з учнями різного рівня підготовленості, містить 

теоретичні відомості, елементи базової техніки бойового хортингу, що подані у вигляді 

програм фізичної підготовки, спеціальних силових фізичних вправ та імітаційних 

формальних комплексів, елементи самозахисту бойового хортингу. 
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В тренувальному процесі з бойового хортингу застосовуються такі методи: наочні 

(показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо); словесні (розповідь, 

пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо); практичні (метод вправ і його 

варіанти: початкове вивчення технічних дій у цілому або частинами), метод 

багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо). 

Навчальна програма з бойового хортингу розрахована на людей усіх вікових груп, 

починаючи з дошкільного віку, і закінчуючи літнім віком. Вона враховує кращий досвід 

відомих тренерів з бойового хортингу, практичні рекомендації військової, тактичної та 

спортивної медицини; результати наукових досліджень з теорії і методики фізичного 

виховання, військової справи, педагогіки, фізіології, гігієни, психології, філософії, історії 

України та підготовки молоді до служби у Збройних Силах України і правоохоронних 

органів. 

Програма підготовки спортсменів бойового хортингу визначає цілі та завдання роботи 

у навчальних групах і містить: пояснювальну записку з загальною характеристикою 

принципів і методів роботи з бойового хортингу, термінів реалізації програми, тижневого 

навантаження, засобів організації навчального процесу; розділи з визначеним змістом, 

формами, засобами і методами, навчально-тематичними планами за розділами підготовки 

на різних рівнях навчання та військово-патріотичного виховання засобами бойового 

хортингу; зміст з переліком тем; методичні рекомендації щодо організації тренувального 

процесу з бойового хортингу; прогнозований результат реалізації програми та шляхи його 

діагностики; експериментальні дані щодо дослідження ефективності розроблених методик 

з розвитку та популяризації, поліпшення тренувального процесу з бойового хортингу; 

перелік обладнання й індивідуального спорядження, необхідного для забезпечення 

ефективного навчально-виховного, фізкультурно-оздоровчого та тренувального процесу з 

метою впровадження бойового хортингу у систему підготовки військовослужбовців до 

виконання відповідних спеціальних завдань силового характеру щодо захисту інтересів 

громадян і держави. 

Мета бойового хортингу – розвиток в особистості воїна високої соціальної активності, 

громадянської відповідальності, духовності, становлення особистості, що володіє 

позитивними цінностями і якостями, здатних проявити їх в творчому процесі в інтересах 

України. 

У програмі підготовки спортсменів розкривається сучасне розуміння бойового 

хортингу як одного з пріоритетних напрямів діяльності державних інститутів в умовах 

консолідації українського суспільства, Збройних Сил України, інших військових 

формувань і органів, розвитку національного професійно-прикладного виду спорту 

України. Зміст програми підготовки спортсменів розкривається за допомогою викладу 

сукупності основних ідей, положень, що визначають спрямованість, характер та інші 

компоненти виховання патріотизму, готовності до гідного служіння Батьківщині в 

сучасних умовах [88–94]. При цьому враховується досвід і досягнення минулого, реалії та 

проблеми сьогоднішнього дня, тенденції розвитку найважливіших сфер життєдіяльності 

українського суспільства. 

Програма підготовки з бойового хортингу також являє собою систематизований і 

послідовний виклад теоретичних основ військово-патріотичного виховання дітей, молоді 

та дорослих, обґрунтування його вихідних засад, цілей, змісту, завдань, принципів, 

напрямів, методів, а також умов забезпечення ефективності діяльності в процесі взаємодії 

її суб’єктів – відповідних державних органів, у тому числі органів освіти, федерацій 

бойового хортингу, громадських об’єднань і організацій, органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 

Сутність цієї діяльності визначається, з одного боку, інтересами і вимогами військової 

та правоохоронної служби до особистості, з іншого – інтересами суспільства і самої 



679 
 

особистості, її ставленням до проблем, що вирішуються державними інститутами з метою 

зміцнення обороноздатності і безпеки України. Бойовий хортинг включає кращі практики 

національного єдиноборства українців, систему передачі знань від старших до молодих 

поколінь, має ефективні засоби фізичного тренування і морально-етичного виховання. 

Така система, спрямована на пошук всього передового і доцільного, лягла в основу 

філософії бойового хортингу – філософії постійного розвитку, оновлення, відкритості до 

всього кращого. Разом з прийомами бойового хортингу система підготовки ввібрала в себе 

і моральні принципи українського народу, який передав бойовому хортингу частину своєї 

культури. Ці цінності дали бойовому хортингу силу пройти через суворі випробування 

часом, вистояти і загартуватися в них. Сьогодні діти, займаючись бойовим хортингом, не 

тільки навчаються захищати себе, але і отримують досвід гідної поведінки, заснованої на 

загальнолюдських цінностях колективізму, патріотизму і громадянськості, адже вони є 

вихованими, поважають своїх батьків, вчителів, наставників, ведуть здоровий спосіб 

життя, розвиваються інтелектуально, дотримуються правил особистої гігієни, беруть за 

основу кращі життєві приклади. 

Бойове коріння бойового хортингу. Історія бойового хортингу тісно пов'язана з 

історією України, історією перемог. Це живий символ спадкоємності поколінь. Традиції 

бойового хортингу сягають корінням в культуру народів України, в народні види 

боротьби, навички захисту та бойові звичаї української нації. 

Сьогодні в Україні бойовий хортинг входить до числа найбільш масових видів спорту. 

Завдяки своїй доступності, адже він не вимагає дорогих спортивних споруд та екіпіровки, 

і ролі в соціальному житті суспільства, бойовий хортинг розвивається в усіх областях 

України, у багатьох містах і селах. Бойовим хортингом займається багато 

військовослужбовців та працівників силових структур держави, в тому числі багато юних 

спортсменів у відділеннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних секціях і 

гуртках закладів освіти, державних і приватних клубах по всій Україні. 

Передусім, основними місцями початкової підготовки та навчально-тренувальних 

занять юних спортсменів-любителів з бойового хортингу є клуби за місцем проживання, 

спортивні зали закладів освіти, установи додаткової освіти, спортивні клуби та секції, 

спортивні зали добровільних спортивних товариств тощо. Розгалужена мережа організацій 

і установ, які реалізують діяльність щодо залученню дітей та підлітків до регулярних 

занять, виступає основою для підвищення популярності і масовості бойового хортингу. 

Бойовий хортинг – універсальна система навчання прийомам захисту, контратакування 

і нападу, що з'єднала в собі багатофункціональні елементи з природного арсеналу 

українських воїнських бойових систем підготовки і видів єдиноборств, випробувана в 

реальній бойовій діяльності. 

Це сучасний вид бойового єдиноборства, який швидко розвивається та отримав 

популярність через повноконтактні сутички при дрібних мінімальних травмах або взагалі 

відсутності травмувань спортсменів. Також ця універсальна система навчання прийомам 

відпрацьована на багатонаціональному українському ґрунті бойових звичаїв. 

Різні прийоми нападу зі зброєю і без зброї, відомі з моменту зародження людства. З того 

моменту, коли наші далекі предки взяли в руки камінь, дубину і спис, і стали 

зароджуватися різні способи ведення рукопашної сутички [95–99]. З появою перших 

збройних організацій, не залежно від їх назв, рукопашні сутички отримали чіткий напрям 

на знищення або полонення противника. Уже в той час прийоми нападу і захисту зі зброєю 

і без неї налічували сотні і навіть тисячі різних комбінацій, які починали складатися в різні 

бойові єдиноборства та окремі методики. 

З розвитком холодної зброї техніка його застосування значно збагачується у залежності 

від властивостей того чи іншого виду зброї і ступеню захищеності супротивників, якості 

захисних засобів. З появою ручної вогнепальної зброї рукопашні сутички не втратили 
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свого значення, а перейшли в більш якісну форму. Штик прийшов на зміну спису і аж до 

Другої світової війни рукопашні сутички грали важливу роль на полі бою. 

Локальні війни останнього періоду показали, що в сучасному бою виграє той, у кого 

вище маневреність і перевага у вогневій потужності. В даний час навряд чи хто, маючи в 

руках скорострільну автоматичну зброю, допустить противника до себе настільки, що 

потрібно буде вступати в рукопашну сутичку. Прийоми рукопашної сутички все більше 

стають прерогативою підрозділів розвідки і спеціального призначення, окремих 

підрозділів силових структур. 

Таким чином, незважаючи на зазначені вище причини, за службової необхідності, 

сучасний бойовий хортинг має бути однією з основних дисциплін фізичної підготовки 

Збройних Сил України як військово-прикладний вид спорту, що готує солдата до 

ефективного ведення бою. Військовослужбовець, який займається бойовим хортингом є 

більш фізично і психологічно підготовленим до різних екстремальних ситуацій. 

Крім фізичної та психологічної підготовки, він націлений на ведення жорстокої 

рукопашної сутички проти нападника без всяких правил, умовностей і обмежень, що 

важливо в такій криміногенній обстановці, і дає йому переваги перед тими, хто займається 

різними звичайними спортивними єдиноборствами, у програмах яких немає вивчення 

засобів самооборони професійно-прикладного та бойового спрямування. 

Особливе місце в бойовому хортингу також відводиться наочній агітації. Так на 

інформаційних плакатах підкреслюється що військовослужбовці підрозділів спеціального 

призначення мають право застосовувати прийоми рукопашної сутички тільки при 

проведенні спеціальних операцій. За інших обставин застосування прийомів є 

неправомірним і тягне за собою дисциплінарну та кримінальну відповідальність. 

У даний час стало можливим, на загальних підставах, нарівні з іншими видами 

єдиноборств і стилями бойових мистецтв, використовувати прийоми бойового хортингу 

для самозахисту і навіть для навчання осіб, які не перебувають на військовій або іншій 

державній службі. Отже, система бойового хортингу, розвиває реальні об'єктивні 

можливості людини, її мислення, емоційну сферу, здатність відчувати небезпеку і 

передбачати дії нападника, тобто все те, що може бути необхідним для захисту особистого 

життя. Система бойового хортингу також впливає на духовну сферу людини, розкриває її 

інтелектуальні можливості і через оволодіння знаннями та засобами самовдосконалення 

робить життя більш небезпечним, духовно багатим і фізично змістовним. 

Система бойового хортингу дає можливість розвинути у людини здатність до 

зосередження, уважність, логіку, образність мислення, якості, що дозволять їй відрізняти 

достовірну інформацію від недостовірної і самостійно робити висновки про те, що і як 

відбувається в сучасному інформаційному просторі. Причому людина робить ці висновки 

самостійно, і, відповідно до цих висновків, рухається вперед обраним шляхом. 

При цьому якість особистості і якість життя учня бойового хортингу різко змінюється у 

бік всіляких позитивних зрушень. Виховна система бойового хортингу вчить не битися, а 

жити, не витрачаючи сили на змагання з навколишнім світом, управляти зовнішніми 

силами, а не чинити їм опір. Слід направляти свої зусилля тільки на розвиток і прогрес. 

Заняття бойовим хортингом є прекрасним засобом психічного тренування. Сам той 

факт, що в реальній рукопашній сутичці бійцеві загрожує справжня реальна смерть, сприяє 

загартуванню воїнів «зсередини», формує бійцівський дух. 

Оскільки виникає почуття страху в таких умовах, можна повністю паралізувати всі дії 

воїна, то ситуація бойового єдиноборства, в яких не виключався смертельний результат, 

розцінюється, як особливо сприятлива для тренування незворушності і відстороненості, 

вичікування моменту для проведення у рукопашній сутичці відповідних максимально 

ефективних дій. Система бойового хортингу є прекрасним засобом подолання стресів і 

нервових напружень, зміцнення здоров'я, що сприяє профілактиці хвороб, робить 
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немедикаментозне лікування більш ефективним, допомагає регулювати серцебиття, 

знизити частоту дихання, заспокоїти центральну нервову систему і зберегти у 

повсякденному житті ясну голову та свіжий розум. 

Таким чином, за допомогою методів саморегуляції системи бойового хортингу, людина 

змінює свій характер, вчиться бути здоровою, щасливою і прагне досягати бажаного 

результату в бізнесі, спорті, побуті та особистому житті. Ще з давнини на прадавніх 

українських землях масові рукопашні сутички були підготовчою розвагою та спортивно-

фізичною забавою для будь-якого віку, «від малого до великого». Рукопашні сутички 

виховували у чоловіків витривалість, реакцію, здатність витримувати удари, спритність. 

Участь в масових боях вважалася справою честі кожного хлопця і чоловіка. 

Формування сили тіла і духу людини залежало багато в чому від українського 

народного здорового менталітету. Таким чином можна зробити певний висновок, що в 

Україні фізичну силу і бойовий дух, виховували з дитинства і прищеплювали дану 

культурну спадщину з покоління в покоління. З раннього віку хлопчики від старших 

переймали мистецтво боротьби, а також обмінювалися досвідом зі своїми товаришами. 

В даний час в нашій країні відзначається бурхливе відродження культурних традицій 

всіх націй і народностей, прийшли часи демократії і свободи. Утворюються культурні 

центри в різних регіонах країни для відтворення звичаїв і духовних цінностей попередніх 

поколінь. Відродився громадський і науковий інтерес до історії бойових мистецтв. 

Культурна пам'ять народу, нації, країни – перша та необхідна умова саморуху 

суспільства. Зміни в українському суспільстві в останні роки, зростаюча підтримка 

держави розвитку бойових мистецтв в Україні доводить значне зближення гуманітарного 

значення самих бойових мистецтв і тенденцій суспільного розвитку держави. 

Очевидно, що сучасна українська молодь все частіше змінює заняття в школах східних 

та західних видів єдиноборств з іноземною лексикою на заняття нашим українським 

єдиноборством – бойовим хортингом, який має коріння від нашої рідної землі. Так само 

почастішали випадки переходу дівчат і юнаків зі шкіл різних видів спортивної боротьби у 

систему бойового хортингу. 

Багаторічна історія і витоки українського бойового мистецтва, який модернізовано у 

сучасну ефективну методичну базу бойового хортингу, і його популярність 

підтверджують, що це бойове мистецтво близьке по духу, філософії та ідеології більшості 

українців. Саме бойовий хортинг, як цілісна система фізичної і психічної підготовки 

особистості, має всі шанси стати надійною основою у справі консолідації українського 

спортивного співтовариства для загартування і виховання молоді. Бойові традиції 

українців в історичному контексті є нерозривною частиною загальної культури, фізичної 

культури і культури, пов'язаної з бойовими мистецтвами. 

Сучасна традиційна бойова культура в Україні – це бойовий хортинг, як 

багатофункціональне, багатогранне соціально-культурне явище. Сучасний напрям 

української традиційної бойової культури не втратив наступності зі змагальною і 

прикладною традицією бойової культури українського народу. 

Бойовий хортинг, як 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 цінностей, звичаїв, 

традицій, норм і правил поведінки, гартування духу, регулювання поведінки і повноти 

самореалізації. В принципі, тут немає нічого дивного, оскільки з точки зору підготовки 

людини до служби у силових структурах держави, фізичного розвитку особистості, 

бойовий хортинг не має собі рівних щодо універсальності та специфічності засобів 

професійно-прикладної підготовки військовослужбовців і правоохоронців. 

У якості ефективних впливів розвитку, бойовий хортинг пред'являє високі вимоги до 

всіх п'яти фізичних якостей спортсмена (сили, швидкості, витривалості, гнучкості та 
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спритності), розвиваючи їх одночасно і, при цьому, є професійно-прикладним видом 

спорту, тобто тим, який має високе практичне значення для життя та професійної 

діяльності. Ця властивість єдиноборства, очевидно, була помічена вже давно, оцінена і 

прийнята на озброєння. 

Мета тренування і виходу спортсмена бойового хортингу на змагальну рукопашну 

сутичку – отримати перевагу над суперником. Це досягається шляхом або отримання 

позиційної переваги (тобто в положенні тіла), або проведення такого прийому (як правило, 

заздалегідь вивченого і відпрацьованого), при якому суперник не може далі вести сутичку, 

будучи не в силах захищатися і атакувати. Хоча в багатьох сучасних видах спорту, з огляду 

на їх гуманізм, де правила обмежують ступінь проведення того чи іншого технічного 

прийому, їх початкове призначення не викликає сумнівів. 

Наприклад, удар в голову покликаний позбавити суперника свідомості і, якщо поруч 

немає судді, то, відправивши свого суперника в нокаут, опонент може робити з ним що 

хоче. Суперник деякий час абсолютно не здатний протистояти. Больовий прийом, не 

зупинений вчасно суддею, також призведе до перелому суглоба, кістки або розриву 

зв'язок, що, природно, позбавить суперника можливості ефективно продовжувати сутичку. 

Задушення позбавить суперника свідомості, віддавши його спортсмену бойового 

хортингу в повне безроздільне домінування. Очевидно, що спочатку створення систем 

таких прийомів було покликане для збільшення шансу на перемогу (на збереження свого 

життя). В умовах панування холодної і відсутності вогнепальної зброї стимул щодо 

розробки і освоєння способів досягнення перемоги в рукопашній сутичці більш ніж 

переконливий. У бойовому хортингу дані прийоми відпрацьовуються до автоматизму. Але 

тут ми звертаємо увагу на першу цікаву закономірність. Усі старі єдиноборства дуже чітко 

діляться на кидкові та ударні. Кидкові єдиноборства мають в арсеналі наявність щільного 

контакту з тілом суперника. 

Основа цих видів сутички – захоплення за тіло та кінцівки суперника. Вся техніка 

будується на захваті тулуба та кінцівок опонента для проведення кидка. Буде справедливо 

навіть сказати, що ці види боротьби починаються з захватів, тобто, як тільки відбулося 

щільне зіткнення двох суперників. Найбільш яскравим представником таких єдиноборств 

сьогодні є бойовий хортинг у розділі «Борцівська сутичка». 

В іншому ж типі єдиноборства навпаки, дотик тіла суперника має бути максимально 

коротким. Перемога досягається за допомогою нанесення ударів своїми найбільш міцними 

і нечутливими до болю частинами тіла (кулак, долоня, лікоть, ступня, гомілка, коліно) по 

найбільш болючим або життєво важливих частин тіла суперника (голова, сонячне 

сплетіння, печінка, нирки тощо). Тут, як правило, традиція інша, адже сутичка зупиняється 

при наявності клінчу, тобто щільного захоплення. 

Таким чином, змагальний двобій в ударних видах спорту закінчується як раз там, де 

тільки починається протистояння спортсменів в основному розділі бойового хортингу 

«Рукопашна сутичка». Найбільш яскравими сьогодні представниками ударних видів 

спорту є бокс та кікбоксинг. Усі види єдиноборств мають свою досить струнку систему 

прийомів, методику тренувань, філософію і традиції, але тільки в рамках зазначеної 

концепції. 

Само по собі досить дивно, що до нас дійшла з глибини століть ефективна універсальна 

система – бойовий хортинг, що об'єднує кидкову та ударну техніку. 

Думка про розвиток в Україні такої системи настільки очевидна, що сьогодні часто 

з'являються все нові і нові клуби бойового хортингу в усіх частинах України, різних 

населених пунктах. Чому ж раніше було не так? Чому не виникало попиту на відродження 

і розвиток універсальної системи, що складається з ударів, кидків і партеру одночасно? 

Значить, не було потреби. Хоча і стверджується, що стародавні українці часто робили 

спроби створення універсального бойового мистецтва, такого за стилем, наприклад, як 
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бойовий хортинг, і де дозволялося б одночасно бити і боротися стоячи на ногах, і лежачи 

на землі. 

Однак, по-перше, до наших днів це все дійшло лише в формі чуток, а живої системи до 

недавнього часу ми не спостерігали. А по-друге, це скоріше була спроба вирішити одвічну 

суперечку, що сильніше – «бокс або боротьба», які вже окремо в програму Олімпійських 

Ігор входили і до того. Щось на зразок сьогоднішніх боїв без правил, де за гроші беруть 

участь спортсмени, представники різних шкіл єдиноборств, а власне школи боїв без правил 

не виникає.. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що у даній науковій статті 

охарактеризовано бойовий хортинг як традиційний оборонний звичай особистості та 

соціальна опора українського суспільства, розкриваються теоретико-методичні засади 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами бойового хортингу.  

Формування в учнів школи ціннісного ставлення до національних бойових і культурних 

традицій, суспільства, держави та до самого себе, відчуття своєї належності до України, 

усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни, активної та моральної життєвої 

позиції є головною домінантою національно-патріотичного виховання учнів у процесі 

шкільного навчання. Патрiотизм – це поєднання знань, почуттiв i дiй. Патрiотичне 

виховання спортсменів бойового хортингу не протиставляється, а органiчно доповнюється 

нацiональним та iнтернацiональним вихованням. У процесi патрiотичного виховання у 

спортсменів бойового хортингу культивуються кращі риси української ментальностi – 

любов до України, працелюбнiсть, iндивiдуальна свобода, зв’язок із природою, щирiсть i 

доброта, гостиннiсть, повага до рiдних тощо. Істинний патрiот – це завжди людина 

нацiонально зрiла. 

Інтернацiональне виховання спортсменів бойового хортингу – це залучення 

спортсменів до економiчних, полiтичних, соцiальних, культурологiчних та iнших 

цiнностей, створених народами свiту, формування поваги до мiжнародного суспiльного 

досвiду, бажань i вмiнь його переймати, допомагати представникам iнших етносiв, 

суспiльств та держав у вирiшеннi питань i проблем, якi у них iснують.  

Однiєю з базових основ цього напряму виховання спортсменів бойового хортингу є 

кiлькiсне i якiсне зростання обсягу знань учнiв про iншi етноси (народи), держави, 

суспiльства, їх досягнення у рiзних сферах людської життєдiяльностi.  

Важливо пiд час тренувального та навчального процесу постiйно пiдкреслювати 

важливість українських бойових традицій, iнтернацiональний характер бойового хортингу 

як виду спорту, науки, звертати увагу на спiвпрацю народiв i держав у вирiшеннi проблем 

глобального характеру. 

Перспективи подальшого дослідження полягатимуть у вивченні ознак бойового 

хортингу як традиційного оборонного звичаю особистості та соціальної опори 

українського суспільства, розробці навчальних програм з бойового хортингу для учнів та 

студентів закладів загальної середньої і вищої освіти з національно-патріотичного 

виховання. 
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Demchuk S. R., Yeromenko E. A., Grechanyi O. M. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine 
 

Combat horting as a perfect system of self-defense of the Ukrainian nation 
 

Abstract. This scientific article defines combat horting as a perfect system of self-defense of 

the Ukrainian nation, describes the sport of combat horting as a traditional defensive custom 

of the individual and the social support of Ukrainian society, reveals the theoretical and 

methodological principles of national and patriotic education of children and youth by 

military horting. Formation of school students' values to national military and cultural 

traditions, society, state and to themselves, a sense of belonging to Ukraine, awareness of the 

unity of their own destiny with the fate of their country, active and moral life position is the 

main dominant of national-patriotic education of students. school learning process. The 

authors of the article prove that the national-patriotic consciousness of children and youth is 

best formed by means of combat horting, as it is a complex and multifaceted discipline, a 

national professional-applied sport of Ukraine. Educational institutions are called upon to 

prevent moral degradation and revive the high meaning of the word "patriotism," because 

childhood and adolescence are the most fertile times for cultivating a sense of love for the 

Motherland. It is noted that martial arts has a great versatile potential, able to compete with 

any world-renowned school of martial arts, which is repeatedly confirmed by both sports 

practice at competitions and real facts about military martial life. For a long time, combat 

horting has attracted a lot of people from all special forces of our state with its reliability and 

absolute efficiency. The advanced content of educational and training programs for children 

and youth, effective forms and methods of combat horting are the main factors of the system 

of national-patriotic education of schoolchildren and students engaged in clubs and sports 

sections of combat horting. 
 

 

Key words: perfect system of self-defense, national-patriotic education, combat horting, 

physical training, Ukrainian nation, Ukrainian traditions. 
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